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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

   
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร  xxxxxxxxxxxxxx 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต       

 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
    ภาษาอังกฤษ  Master of Arts Program in Tourism, Hotel and Event Management 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็มภาษาไทย  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Tourism, Hotel and Event Management) 
     ชื่อย่อภาษาไทย  ศศ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์) 
     ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Tourism, Hotel and Event Management) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 

4. จ านวยหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2  ไมน่้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

แผน ข   ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
   

5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ        หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี   
     5.2  ภาษาที่ใช้      ภาษาไทย 

     5.3  การรับเข้าศึกษา      รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
     5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
      สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
      สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562           
                        
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ สามารถประกอบอาชีพในองค์การ
ภาครัฐและเอกชน ในงานที่เกี่ยวข้องกับ  

8.1 ผู้บริหารในธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การจัดงานอีเวนต์ ศูนย์การประชุมและสัมมนา นิทรรศการและแสดง
สินค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

8.2 ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การจัดงานอีเวนต์ ศูนย์การประชุมและสัมมนา นิทรรศการ
และแสดงสินค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

8.3 อาจารย์และนักวิจัยด้านการจัดการท่องเที่ยว หรือการจัดการโรงแรม หรือการจัดการงานอีเวนต์ ในสถาบัน 
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  

8.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย ก ากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โรงแรม ศูนย์การประชุมและสัมมนา นิทรรศการและแสดงสินค้า ธุรกิจบริการ และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
9.1  ร้อยโทหญิง เกิดศิริ เจริญวิศาล  

เลขประจ าตัวประชาชน  4-1005-00087-xx-x 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 คุณวุฒิ  ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552) 

          M.B.A. (General Management) Nation University San Diego, USA (1993) 
    ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2530)  
  9.2   นาง มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 
            เลขประจ าตัวประชาชน  3-7199-00327-xx-x 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    คุณวุฒิ ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
                              นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม (2542) 

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (2540)  
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9.3  นาย ระชานนท์ ทวีผล 
         เลขประจ าตัวประชาชน 1-7199-00148-xx-x 

ต าแหน่ง  อาจารย์  
คุณวุฒิ    ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) 
บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
City Campus เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
           จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการนั้น แผนฯ มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการบริการ และการท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ศักยภาพของพ้ืนที่และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ ครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการจัดประชุมและแสดง
นิทรรศการนานาชาติ เพ่ือเป็นการขยายฐานการผลิตและการตลาดบริการของธุรกิจบริการให้ครอบคลุมสู่ภูมิภาค และมี
การพัฒนาความเป็นไทยให้เชื่อมโยงกับต่างประเทศมากขึ้น โดยใช้ธุรกิจบริการเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนและกระตุ้นทางด้าน
เศรษฐกิจ และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)   

การก าหนดนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้มีการใช้ศักยภาพและการพัฒนาต่อยอดของอุตสาหกรรมโรงแรมและ      
การบริการของไทย ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและจริงจัง จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอด         
องค์ความรู้แก่สาธารณชน ในรูปแบบของกิจกรรม การสร้างแหล่งค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานวิจัย         
การบรรยาย และการจัดการเรียนการสอน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศ ซึ่งรวมถึง
สถาบันการศึกษา 

การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการมีการพัฒนาความสามารถเพ่ือการแข่งขันในอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการภาคเศรษฐกิจจริง สถาบันการศึกษาต้องตอบสนองความต้องการ
บุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน สร้างบุคลากรที่มีทักษะในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในขณะที่รัฐบาลได้ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวเคียงคู่กับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ทุกหน่วยงาน ทุกองค์การ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริการและท่องเที่ยว จึงท าให้เกิดแนวคิดการสร้างความมี
ส่วนร่วมจากภาครัฐและภาคธุรกิจในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการให้ความส าคัญ  
กับทุกภาคส่วน ในการที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวให้ประสบผลส าเร็จได้ 

อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการจ้างงานและท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างดี ในทั้งในแง่ของพ้ืนที่และสาขาการผลิตหรือบริการต่าง ๆ รวมถึงมีความ
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคมของท้องถิ่น และยังเชื่อมโยงไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ อีกเป็นจ านวนมากด้วย 
ตามนโยบายที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน 
ระบบเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับเรื่องของการบริการและการท่องเที่ยวที่มีทุนทางสังคมสูง อาทิ เรื่องของประเพณี 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ตลอดจนด้านอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้การเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในการบริการ  
และท่องเที่ยวเติบโตได้ด้วย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  (1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียน การท าวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ใน    

การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
  (2) ให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมีศักยภาพ เป็นผู้น าในอนาคตเพ่ือการแข่งขันระดับประเทศ และระดับ

อาเซียน 
 (3) ส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ การคิดวิเคราะห์ และ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์วดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  (1) พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา เป็นบุคลากร
ที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคมและ
ประเทศ  
 (2) งานวิจัยมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
ต่อระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ และระดับ
นานาชาต ิ 
 (3) สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศ ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

 ไม่มี  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ พัฒนามหาบัณฑิตที่มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชี่ยวชาญทั้งทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ของประเทศไทยให้เป็นผู้น าในภูมิภาคเอเชีย  

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ มีความส าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านทฤษฎี วิจัย และ
วิธีการปฏิบัติ เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ หรือเป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักวิชาการในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ว โรงแรม และงานอีเวนต์ ทีมี่ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
   1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถด้านธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ส าหรับ

การท างานในต าแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้าและระดับบริหารในอุตสาหกรรม 
   2) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเข้าใจผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วที่มตี่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี 
 3) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบูรณาการ ผสมผสาน คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และประยุกต์

ทฤษฎีด้านการจัดการมาใช้เพ่ือการประเมินผลและตัดสินใจ 
     4) ผลิตมหาบัณฑิตทีมี่ความเป็นผู้น า มีความพร้อมและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
   5) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
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 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain (Knowledge) 
 (Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 
(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 สามารถอธิบายความรู้และ 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งใน
ต าแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้างานและ
ระดับผู้บริหารในธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และอเีวนต ์

        

PLO2 สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
กฎหมาย และเทคโนโลยี 
ที่ส่งผลกับองค์การได้ 

        

PLO3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน 
การท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ควบคู่
กับศาสตร์ด้านการจัดการ  
การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

        

PLO4 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ 
เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน 
แก่องค์การได้ 

        

PLO5 สามารถประเมินและใช้ข้อมูล 
ทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกจิท่องเที่ยว 
โรงแรม และอีเวนต์  
เพื่อการตัดสินใจและการน าองค์การได ้

        

PLO6 สามารถประเมินสถานการณ ์
โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม 
และอีเวนต์ ในการสรา้งแนวปฏิบตัิ
ทางการจัดการที่ด ี
ต่อสังคม และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีระบบ 

        

 

 

 

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ “Affective Domain” ตามความเหมาะสม 
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถ 
ด้านธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ส าหรับ 
การท างานในต าแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้าและ
ระดับบริหารในอุตสาหกรรม 

      

2. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และ
เข้าใจผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วที่มตี่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยี 

      

3. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบรูณาการ 
ผสมผสาน คิดวเิคราะห ์แยกแยะ และประยุกต ์
ทฤษฎีด้านการจัดการมาใช้เพ่ือการประเมินผล 
และตัดสินใจ 

      

4. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้น า มีความพร้อม
และมีศักยภาพในการแข่งขัน 

      

5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 
ในการบริหารจัดการ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

      

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว  
โรงแรม และอีเวนต์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่ต่ ากว่าที ่สกอ. ก าหนดภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

ก ากับติดตามข้อมูล 
การด าเนินงานหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถาม
ผู้เรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกสิ้นภาคการเรียน เพื่อน าข้อมูล
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

1. หลักฐาน: เอกสารการ  
    ปรับปรุงหลักสูตร 

        ตัวบ่งชี้: สรุปรายละเอียด 
        ที่มีการปรับปรุงหลักสูตร 
2.  2. หลักฐาน: รายงานผลการ 
        ประเมินหลักสูตร 
        ตัวบ่งชี้: ผลการประเมิน 
        หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว  
โรงแรม และอีเวนต์ ให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 

ติดตามความต้องการและ 
ความพึงพอใจของหน่วยงาน 
องค์การ และสถานประกอบการที่ใช้
บัณฑิต  

 

หลักฐาน: รายงานผลการ 
ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายในระยะเวลา  
2 ป ี

1. เพิ่มพูนทักษะ/ความรู้แก่อาจารย์
เพื่อส่งเสริมการจัด การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ 

   ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมการประเมินผล 
   ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
4. จัดกิจกรรมเสริม 
   นอกหลักสูตรที่เน้นทักษะ 
   การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   พ.ศ. 2552     

1. หลักฐาน: โครงการจัด 
    กิจกรรมการอบรมเพิม่พูน 
    ทักษะแก่คณาจารย์ 
    ตัวบ่งชี้: ความพีงพอใจจาก 
    การอบรมเพิ่มพูนทักษะแก่ 
    คณาจารย์ 
2. หลักฐาน: การประเมิน   
    ประสิทธิภาพการจัดการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ตัวบ่งชี้: ผลการประเมิน 
    ประสิทธิภาพการจัดการสอน 
    ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. หลักฐาน: การประเมินความ 
    พึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบ 
    สารสนเทศที่สนับสนุน 
    การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
     ตัวบ่งชี้: ผลการประเมิน 
     ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
     ระบบสารสนเทศที่สนับสนุน 
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายในระยะเวลา  
2 ปี (ต่อ) 

 4. หลักฐาน:  มคอ.3 ท่ีแสดง 
    การประเมินผลผู้เรียนที่เน้น 
    พัฒนาการของผู้เรียน 
    ตัวบ่งชี้: จ านวนรายวิชาที ่
    แสดงการประเมินผลผู้เรียน 
    ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน 
 5. หลักฐาน: การประเมิน 
     การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
     ในการจัดการเรียนการสอน 
     กิจกรรมทางวิชาการและ 
     กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 
     ตัวบ่งชี้: ผลการประเมิน 
     การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
     ในการจัดการเรียนการสอน  
     กิจกรรมทางวิชาการและ 
     กิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ 

แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ 
การประเมินผลของอาจารย ์
ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  
ภายในระยะเวลา 2  ปี 

พัฒนาทักษะการสอนของ 
อาจารย์ที่เน้นการสอน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1. หลักฐาน: โครงการการ 
     พัฒนาทักษะการสอนและ 
     การประเมินผลการเรียนรู้  
     ทั้ง 5 ด้าน  
    ตัวบ่งชี้: จ านวนโครงการ 
 2. หลักฐาน: การประเมินความ 
     พึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
     ทักษะการสอนของอาจารย์ 
     ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
     ตัวบ่งชี้: ระดับความพึงพอใจ 
     ของนักศึกษาต่อทักษะ 
     การสอนของอาจารย์ 
     ที่มุ่งผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
แผนพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ด าเนินการภายใน 2 ปี  

1. ทบทวนความต้องการของผู้มี 
   ส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรว่ามี

การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
2. ทบทวนวัตถุประสงค์และ 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังโดย

พิจารณาจากความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ 

   ส่วนเสียกับหลักสูตร  

1. หลักฐาน: เอกสารแสดง 
    ความต้องการของผู้มีส่วนได ้
    ส่วนเสียกับหลักสูตร 
    ในปัจจุบัน 
    ตัวบ่งชี้: ผลสรุปความ 
    ต้องการของผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสียโดยเรียงล าดับ 
    ความส าคัญ 
2. หลักฐาน: เอกสารแสดง 
    การวิเคราะห์ความต้องการ 
    ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ 
    ทบทวนวัตถุประสงค์และ 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    ของหลักสูตร 
    ตัวบ่งชี้:วัตถุประสงค์และ 
    ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    ของหลักสูตรที่ได้รับ 
    การทบทวนใหม่ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ต่อ
ภาคการศึกษา ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่ม ี 
 
2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น   เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
 ภาคการศึกษาปลาย  เดือนธันวาคม – เมษายน 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 2.2.3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
     นักศึกษาอาจจะมีทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่ยังมีประสิทธิภาพไม่

เพียงพอต่อการเรียนในหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
     กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ จะจัดให้มีการอบรม 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสืบค้นข้อมูล การเขียนเอกสารวิชาการ การฟัง การพูด และการอ่าน โดยอาจารย์ด้านภาษา 
อังกฤษชาวต่างประเทศ นอกจากนี้ หลักสูตรมีรายวิชา 784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ ซึ่งบรรจุอยู่ในรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต เพ่ือเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 
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          2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
   
 แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

 
  แผน ข 

ชั้นปีท่ี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 35 35 35 35 35 
ชั้นปีที่ 2 - 35 35 35 35 

รวม 35 70 70 70 70 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 35 35 35 35 

 

   
  2.6 งบประมาณตามแผน   
         2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย  บาท)  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ค่าลงทะเบียน * 4,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
รวมรายรับ 4,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
*ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 
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 2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงนิ ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,200,000 1,248,000 1,297,920 1,349,836 1,403,830 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  2,159,200 4,786,400 4,786,400 4,786,400 4,786,400 

                   รวม (ก) 3,359,200 6,034,400 6,084,320 6,136,236 6,190,230 
ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ 500,000 750,000 900,000 900,000 900,000 

รวม (ก) + (ข) 3,859,200 6,784,400 6,984,320 7,036,236 7,090,230 
จ านวนนักศึกษา 40 80 80 80 80 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   94,480 84,805 87,304 87,952 88,627 
 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาสูงสุดต่อคนต่อปี 94,480 บาท 
         2.7 ระบบการศึกษา 
              []   แบบชั้นเรียน 
               [    ]   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
               [    ]   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
               [    ]   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
     [    ]   แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
     [    ]   อ่ืน ๆ (ระบุ)   
          2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                        แผน ก แบบ ก 2   
    วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  จ านวน    3 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ    จ านวน            18  หน่วยกิต 
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 วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า 9   หน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)                        12  หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                      39 หน่วยกิต 
                        แผน ข 
   วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)   จ านวน    3 หน่วยกิต 
    วิชาบังคับ    จ านวน            18  หน่วยกิต 
    วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า          15  หน่วยกิต 
 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)                 6  หน่วยกิต 
    จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร             จ านวนไม่น้อยกว่า       39  หน่วยกิต 

  และสอบประมวลความรู้ 
 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 นักศึกษาจะสอบประมวลความรู้ได้ต่อเมื่อเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว ตามเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือ ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

นักศึกษาแผน ข ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว จะต้องสอบประมวลความรู้ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนที่เกี่ยวกับ
ความรู้ตามวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เป็นผู้ก าหนดรายวิชาที่สอบให้ทราบ
ล่วงหน้า และให้ผลการสอบเป็นผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) ในกรณีท่ีไม่ผ่านการสอบในครั้งแรกให้สอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 รหัสวิชา ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลัก โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก 

      เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้ 
   784     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ คณะวิทยาการจัดการ 
  เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้  

   เลขตัวแรก  หมายถึง ระดับการศกึษา 
  5  =  ระดับปริญญาโท  
  เลขตัวที่สอง  หมายถึง   กลุ่มของรายวิชา 

0   = วิชาเสริมพ้ืนฐาน 
1     =  วิชาบังคับ 

   2     = วิชาเลือก การจัดการการท่องเที่ยว 
3     = วิชาเลือก การจัดการโรงแรม 
4     = วิชาเลือก การจัดการอีเวนต์ 
9     = วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

  เลขตัวที่สาม   หมายถึง    ล าดับที่ของรายวิชา 
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   3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต 
 

รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

การค้นคว้าอิสระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
    ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  
ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด  
ดังนี้ 
                จ านวนหน่วยกิต   =   บ + ป + น             
                  3 
    การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัว คือ 
     เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
     เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
               เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
      เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 

3.1.3.3 รายวิชา 
     วิชาเสริมพื้นฐาน หมายถึง วิชาที่มุ่งปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาให้พร้อมที่จะศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จากการเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ เป็นแบบ S หรือ U และรายวิชาในกลุ่มนี้ไม่นับ
หน่วยกิตในการจบหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สามารถพิจารณาการยกเว้นได้ ดังรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ต่อไปนี้  
 
784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3*(3-0-6) 
 (Intensive English for Tourism and Hospitality Industry) 
 
_______________________ 

หมายเหตุ * หมายถึง ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และวัดผลเป็น S หรือ U 
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แผน ก แบบ ก 2  จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. วิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต  
784 511  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม     3(3-0-6) 

 (Tourism and Hotel Management)  
784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล     3(3-0-6) 

 (Events and Festivals Management) 
784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6) 

 (Human Resource Management for Tourism and Hospitality Industry) 
784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6)    
   (Strategic Marketing for Tourism and Hospitality Industry) 
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6) 
 (Research Methodology and Statistics for Tourism and Hospitality  
 Industry) 
784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     3(3-0-6) 
    (Seminar in Tourism and Hospitality Industry) 
2. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชากลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 2.1 การจัดการการท่องเที่ยว  
784 521 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Economics for Tourism Management) 
784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Strategic Management for Tourism Business) 
784 523 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
 (Planning for Sustainable Tourism Development) 
784 524 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Tourism Logistics Management) 
784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship in Tourism Business) 
784 526 กฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Laws and Social Responsibility for Tourism Business)  
784 527 การจัดการคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Quality Management in Tourism Business)  
784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Contemporary Issues in Tourism Management) 
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2.2 การจัดการโรงแรม  
784 531    การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 3(3-0-6) 
 (Hotel and Resort Planning and Development)  
784 532 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship in Hotel Business) 
784 533 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Managing Cultural Diversity in Hotel Business)  
784 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบการแข่งขันธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Strategic Management and Competitive Advantage in Hotel Business) 
784 535 การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก 3(3-0-6) 
 (Global Management for International Chain Hotels) 
784 536 การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Strategic Branding for Hotel Business) 
784 537 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
 (Ethics and Social Responsibility in Hotel Business)  
784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม 3(3-0-6)  

(Contemporary Issues in Hotel Management)   
2.3 การจัดการอีเวนต์  

784 541 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือรางวัล การสัมมนา และนิทรรศการ   3(3-0-6)  
  (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) Management) 
784 542 การศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Events Feasibility Studies and Project Development) 
784 543 การจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์  3(3-0-6) 
              (Fundraising Management and Event Budgeting)  
784 544 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับอีเวนต์  3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communications for Events)  
784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship in Event Business) 
784 546  การออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Events Design, Management and Operations) 
784 547 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Ethics and Social Responsibility in Event Business)  
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784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์  3(3-0-6) 
(Contemporary Issues in Event Management) 

3. วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
784 591   วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังนี้ 
1. วิชาบังคับ จ านวน 18 หน่วยกิต  
784 511  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม     3(3-0-6) 

 (Tourism and Hotel Management)  
784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล     3(3-0-6) 

 (Events and Festivals Management) 
784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6) 

 (Human Resource Management for Tourism and Hospitality Industry) 
784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6)    
   (Strategic Marketing for Tourism and Hospitality Industry) 
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6) 
 (Research Methodology and Statistics for Tourism and Hospitality  
 Industry) 
784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     3(3-0-6) 
    (Seminar in Tourism and Hospitality Industry) 
2. วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชากลุ่มวิชาหนึ่ง ต่อไปนี้ 
 2.1 การจัดการการท่องเที่ยว  
784 521 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Economics for Tourism Management) 
784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Strategic Management for Tourism Business) 
784 523 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
 (Planning for Sustainable Tourism Development) 
784 524 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Tourism Logistics Management) 
784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship in Tourism Business) 
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784 526 กฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Laws and Social Responsibility for Tourism Business)  
784 527 การจัดการคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Quality Management in Tourism Business)  
784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Contemporary Issues in Tourism Management) 

2.2 การจัดการโรงแรม  
784 531    การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 3(3-0-6) 
 (Hotel and Resort Planning and Development)  
784 532 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship in Hotel Business) 
784 533 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Managing Cultural Diversity in Hotel Business)  
784 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบการแข่งขันธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Strategic Management and Competitive Advantage in Hotel Business) 
784 535 การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก 3(3-0-6) 
 (Global Management for International Chain Hotels) 
784 536 การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Strategic Branding for Hotel Business) 
784 537 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)
 (Ethics and Social Responsibility in Hotel Business)  
784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม 3(3-0-6)  

(Contemporary Issues in Hotel Management)   
2.3 การจัดการอีเวนต์  

784 541 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือรางวัล การสัมมนา และนิทรรศการ   3(3-0-6)  
  (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) Management) 
784 542 การศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Events Feasibility Studies and Project Development) 
784 543 การจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์  3(3-0-6) 
              (Fundraising Management and Event Budgeting)  
784 544 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับอีเวนต์  3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communications for Events)   
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784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Innovation and Entrepreneurship in Event Business) 
784 546  การออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Events Design, Management and Operations) 
784 547 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจอีเวนต์  3(3-0-6) 
 (Ethics and Social Responsibility in Event Business)  
784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์  3(3-0-6) 

(Contemporary Issues in Event Management) 
3. การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 หน่วยกิต 
784 592   การค้นคว้าอิสระ       มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
  (Independent Study) 
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 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 2  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3*(3-0-6) 
784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  3(3-0-6) 
784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล 3(3-0-6) 
784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 9 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 9  

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
784 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 12  

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

784 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 9  

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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แผน ข 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3*(3-0-6) 
784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  3(3-0-6) 
784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล 3(3-0-6) 
784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

รวมจ านวน 9 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

 วิชาเลือก 3 
รวมจ านวน 9  

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
 วิชาเลือก 6 

รวมจ านวน 9 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
784 592 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 

 วิชาเลือก 6 
รวมจ านวน 12  

 
หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
     (Intensive English for Tourism and Hospitality Industry) 
   เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มในระดับกลางและระดับกลาง – สูง เพ่ือเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 
784 511  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม     3(3-0-6) 
    (Tourism and Hotel Management) 

 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รูปแบบและแนวคิดในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม 
การวางแผนก่อตั้ง การบริหารงานและการจัดการภายในองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม กลยุทธ์
การวางแผนผลิตภัณฑ์การบริการ รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวและการด าเนินธุรกิจโรงแรม การค านวณ
ต้นทุนก าไรทางธุรกิจ การบริหาร การด าเนินการ และการบริการทั่วไปในธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
  

784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล      3(3-0-6)  
    (Events and Festivals Management) 
  แนวความคิดที่เป็นระบบในการจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล การวางแผน การพัฒนา การจัดการ 

และการด าเนินงานงานกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมกีฬา 
และงานเทศกาล ศึกษาหัวข้อเฉพาะด้านงานกิจกรรม การประมูลโครงการ การหาเงินสนับสนุนจาก
สปอนเซอร์ภาครัฐและเอกชน การเจรจาต่อรอง และการจัดการทีมงาน 

 
784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6)  
    (Human Resource Management for Tourism and Hospitality Industry) 

การตรวจสอบวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิผล
ในสภาวะความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจที่องค์การต้องเผชิญ แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่การออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผน การรับสมัคร การคัดเลือก การปฐมนิเทศ 
การฝึกอบรมและพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ การประเมินผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
การสร้างระบบการประเมินที่มีประสิทธิผล  
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784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6)
    (Strategic Marketing for Tourism and Hospitality Industry) 

เทคนิคการตลาดสมัยใหม่และแนวคิดส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงปัจจัยมนุษย์ 
ความต้องการของผู้บริโภค และการวางแผน แนวคิดของกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลในการเผชิญ
ความท้าทายในการขายผลิตภัณฑ์ทางการบริการ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลต่อทิศทาง
กลยุทธ์ขององค์การในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6)  
    (Research Methodology and Statistics for Tourism and Hospitality Industry) 

การท าวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดเตรียมวิธีการท าวิจัย การออกแบบ
งานวิจัย การเก็บข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งค าถามการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การน าเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการประยุกต์ผลของ
งานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 
784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     3(3-0-6)  
    (Seminar in Tourism and Hospitality Industry) 

การอภิปราย การน าเสนอหัวข้อ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ โดยใช้กรณีศึกษา การจัดสัมมนา การวิจัย หรือการศึกษาดูงานเป็นแนวทางการศึกษา 

 
784 521 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

(Economics for Tourism Management) 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์การผลิต และ

การก าหนดราคา ปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินการคลัง แบบจ าลองอุปสงค์ 
อุปทานทั้งระดับมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยน ดุลการช าระเงิน 
การค้าระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวรวมถึงการพยากรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 

  
784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

(Strategic Management for Tourism Business) 
ทฤษฎีและแนวทางในการปฏิบัติการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวางจุดยืน 

ในการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว การก าหนดทิศทางของกิจการ การก าหนด
กลยุทธ์ในระดับองค์การ ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการทางธุรกิจ การน ากลยุทธ์ไปใช้และการประเมิน
และการติดตามผลการใช้กลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ 
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784 523 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
(Planning for Sustainable Tourism Development) 

ทฤษฎี การวางแผน และหลักการในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว และแหล่งและสิ่งดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยว รูปแบบและสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวระดับชุมชนและระดับภูมิภาค การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น การวางแผนทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
การส ารวจ การพัฒนา การประเมินแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ และแนวทางการอนุรักษ์และป้องกัน
ทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมสลาย การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอย่างยั่งยืน  

  
784 524 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

(Tourism Logistics Management)  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ทางด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและ

สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว การบริหารงานและการด าเนินงานการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มวลชนขนาดใหญ่ในรูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบ
ธุรกิจขนส่งทางด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
การจัดระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละตลาดเป้าหมาย 
แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว 

 
784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 

(Innovation and Entrepreneurship in Tourism Business)  
  ความหมาย ค าจ ากัดความ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดและ

กระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และขั้นตอนในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมและการสนับสนุนทางธุรกิจ การด าเนินงานและการพัฒนาการลงทุน ปัจจัยส าหรับ
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด าเนินการ
ธุรกิจการท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านผลิตภัณฑ์
และบริการทางการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูล 
ขนาดใหญ่ในธุรกิจการท่องเที่ยว ช่องทางและกระบวนการให้บริการ การพัฒนาการระบบการท่องเที่ยวทางเลือก
ที่น าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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784 526 กฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
(Laws and Social Responsibility for Tourism Business)  

  กฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักการทางคุณธรรมและค่านิยมที่ค านึงถึงสิ่งที่ถูกต้อง ข้อผูกพันที่
เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกฎระเบียบและมาตรการบทลงโทษในการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในกระบวนการเรียนรู้ 

 
784 527 การจัดการคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 

(Quality Management in Tourism Business) 
  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของธุรกิจท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การจัดการเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน การรักษามาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการน าเครื่องมือที่ใช้ประเมินมาตรฐานคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 
784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 

(Contemporary Issues in Tourism Management) 
  ประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มร่วมสมัย

เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานการท่องเที่ยว การจัดการความเสี่ยงในการบริหารการท่องเที่ยว การลงทุน
โครงการทางการท่องเที่ยว การพัฒนาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีผลต่อการพัฒนาและการเพ่ิมความต้องการทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ในประสบการณ์จริง     

      
784 531    การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท    3(3-0-6) 
     (Hotel and Resort Planning and Development) 

  กระบวนการออกแบบ การวางแผน และการพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ท ประเมินศึกษาประเด็น
ส าคัญในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ประเภทและรูปแบบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท แยกแยะปัญหา
เบื้องต้นและความท้าทายในกระบวนการวางแผน และพัฒนาโรงแรม การวิเคราะห์วางแผนพ้ืนที่
โครงการและแผนแม่บท ออกแบบห้องพัก ห้องชุด และพ้ืนที่สาธารณะของโรงแรม ระบบปฏิบัติงาน
และเทคนิค วางแผนการพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ท พิจารณาทิศทางและแนวโน้มพัฒนาการรูปแบบ
โรงแรมและรีสอร์ทในอนาคต 
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784 532    นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
     (Innovation and Entrepreneurship in Hotel Business) 

  แนวคิด หลักการ กลยุทธ์และรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมยุคใหม่ การจัดการธุรกิจโรงแรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ
โรงแรม การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม การเริ่มต้นกิจการธุรกิจโรงแรม การขยายกิจการ 
การซื้อและการรวมกิจการธุรกิจโรงแรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจโรงแรม การวางแผน
ธุรกิจส าหรับการออกแบบ การก่อสร้าง การด าเนินงาน การวิเคราะห์การเงิน การประเมินศักยภาพทาง
การตลาด และประมาณการรายได้และแนวโน้มธุรกิจโรงแรม  

   
784 533 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  (Managing Cultural Diversity in Hotel Business)  
  แนวคิด นโยบาย และการปฏิบัติที่บุคลากรในอาชีพโรงแรมต้องประสบในที่ท างานกับสิ่งแวดล้อม   

ระดับโลก การปฏิสัมพันธ์ในที่ท างานที่มีประสิทธิผลที่ดีเมื่อบุคลากรให้ความส าคัญกับมุมมองระดับโลก  
ยอมรับและเข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ การจัดการแรงงานที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ชนชาติ 
วัฒนธรรม ศาสนา เพศ ภาษา อายุ ความสามารถ และความแตกต่างเฉพาะบุคคล 

    
784 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบการแข่งขันธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Competitive Advantage in Hotel Business) 
  แนวคิด เครื่องมือ และหลักการการวางกลยุทธ์และการวิเคราะห์การแข่งขัน การตัดสินใจใน

การบริหารและการลงมือปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานและการอยู่รอดของกิจการ มุ่งเน้นศึกษา
ข้อมูล การวิเคราะห์และกระบวนการในองค์การ ทักษะและการวินิจฉัยธุรกิจของผู้บริหารในการใช้
กลยุทธ์ที่หลากหลาย การวางจุดยืนทางธุรกิจ การก าหนดขอบเขตบริษัท และการสร้างผลก าไร
สูงสุดในระยะยาวเมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม 

  
784 535 การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก    3(3-0-6) 
  (Global Management for International Chain Hotels) 

ข้อมูลพ้ืนฐานองค์ประกอบ และลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรมในระดับนานาชาติ ตรวจสอบ
ปัจจัยแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่จะช่วยให้สามารถบริหารและ
ด าเนินการธุรกิจโรงแรมให้เติบโตในระดับโลก หัวข้อที่มุ่งเน้นศึกษาได้แก่การจัดการด้านวัฒนธรรม    
กลยุทธ์การจัดการระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ  
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784 536 การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  (Strategic Branding for Hotel Business) 

  กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแบรนด์โรงแรมและสินค้าต้อนรับและบริการอ่ืน ๆ การวางแผน 
การปฎิบัติการ และการประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์แบรนด์ ลักษณะความแตกต่าง 
และตลาดเป้าหมาย การตรวจสอบการวางต าแหน่งแบรนด์ คุณค่าแบรนด์ ภาพลักษณ์แบรนด์ 
คุณค่าและความคาดหวังของลูกค้า โครงสร้างแบรนด์ การขยายแบรนด์ และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
ระดับโลกของธุรกิจโรงแรมและบริการ 

      
784 537 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6)
  (Ethics and Social Responsibility in Hotel Business) 
  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นต่าง ๆ  ในอุตสาหกรรมโรงแรม รวมถึงการปกป้อง

ดูแลสิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยและสุขภาพในสาขาวิชาชีพ ความ
รับผิดในผลิตภัณฑ์ ความเท่าเทียมกันของโอกาส และศีลธรรมอันดีของระบบทุนนิยม 

 
784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม     3(3-0-6) 

(Contemporary Issues in Hotel Management) 
  ประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มร่วมสมัย

เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานโรงแรมและที่พัก การจัดการความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจโรงแรม การลงทุน
ธุรกิจโรงแรม การพัฒนาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เดินทางและที่พัก แนวโน้มอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักที่มีผลต่อการ
พัฒนาและการเพ่ิมความต้องการ การประยุกต์ใช้ในประสบการณ์จริง     

      
784 541 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การสัมมนา และนิทรรศการ 3(3-0-6) 
   (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) Management) 
   การจัดการธุรกิจไมซ์และกิจกรรมต่าง ๆ  การวางแผนการตลาดไมซ์และกิจกรรม การด าเนินงานและ

การประเมินผล องค์ประกอบและการด าเนินงานของการจัดงานกิจกรรมอีเวนต์ การบริหารโครงการ 
ประเภทของการประชุมและกิจกรรม ลักษณะส าคัญของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ 
กลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ ขอบเขตและหน้าที่ของการประชุม การตลาดและกลยุทธ์การขายเพ่ือ
ดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เทคนิคในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า
แต่ละเป้าหมาย ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการวางแผนและการ
ด าเนินการของงานกิจกรรมทางสังคมและงานพิเศษอ่ืน ๆ 
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784 542 การศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการอีเวนต์    3(3-0-6) 
  (Events Feasibility Studies and Project Development) 
  ศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการสร้างและพัฒนาโครงการอีเวนต์ วิธีการสร้างพอร์ทการจัดงานอีเวนต์ 

ของหน่วยงานราชการและเอกชนเพ่ือสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า การศึกษาความต้องการ การวางแผน
และการสร้างรูปแบบงาน การประมาณงาน การจัดการ และการวิเคราะห์ต้นทุน/ผลตอบแทน และ
การสร้างกลยุทธ์การจัดอีเวนต์ การเติบโตของอุตสาหกรรมอีเวนต์ทั่วโลกในปัจจุบัน  
  

784 543 การจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์   3(3-0-6) 
              (Fundraising Management and Event Budgeting)  
  ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน และการด าเนินการการระดมทุน ประวัติและวิวัฒนาการ

ของการหาสปอนเซอร์ ประโยชน์ทางการตลาด การด าเนินการ และการประเมินผลการจัดหาสปอนเซอร์
อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาหาแหล่งเงินทุนและการจัดงบประมาณส าหรับอีเวนต์ต่าง ๆ การหา
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ การระดมทุนจากมวลชนและการจัดท าสินค้าเพ่ือหาทุน การใช้
สื่อสังคม การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในการจัดการสปอนเซอร์ 

    
784 544 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับอีเวนต์    3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communications for Events)  
  ทฤษฎี แนวคิด ทักษะด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่จ าเป็นในการด าเนินอีเวนต์ให้

ประสบความส าเร็จ การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมการจัด 
อีเวนต์ กลยุทธ์การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดอินเทอร์เน็ต    
ที่ใช้ในการส่งเสริมงานกิจกรรมอีเวนต์ การบูรณาการกรณีศึกษาต่างประเทศจากงานกิจกรรมอีเวนต์
ขนาดเล็ก จนถึงงานกิจกรรมอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถประยุกต์ทฤษฏีมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ 

    
784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์    3(3-0-6) 

(Innovation and Entrepreneurship in Event Business) 
   ความหมาย ค าจ ากัดความ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดและ

กระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ และขั้นตอนในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอีเวนต์  
การส่งเสริมและการสนับสนุนทางธรุกิจ การด าเนินงานและการพัฒนาการลงทุน ปัจจัยส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์อย่างมืออาชีพ การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด าเนินการธุรกิจ
อีเวนต์ การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางอีเวนต์ การจัดการธุรกิจอีเวนต์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ        
อีเวนต์ ช่องทางและกระบวนการให้บริการที่น าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอีเวนต์ที่ประสบความส าเร็จ 
และสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
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784 546  การออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์     3(3-0-6) 
  (Events Design, Management and Operations) 

  การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การประสานงาน การท าการตลาด การจัดอีเวนต์ทางธุรกิจ 
งานสังคม งานเปิดบริษัท งานเปิดตัวสินค้าใหม่ งานแถลงข่าว งานครบรอบบริษัท งานกิจกรรมทางการตลาด 
การประเมินผลการจัดอีเวนต์ การบริหารและการด าเนินอีเวนต์ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

 
784 547 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจอีเวนต์    3(3-0-6) 
  (Ethics and Social Responsibility in Event Business)  
  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอีเวนต์ รวมถึงการปกป้อง

ดูแลสิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยและสุขภาพในสาขาวิชาชีพ ความ     
เท่าเทียมกันของโอกาส และศีลธรรมอันดีของระบบทุนนิยม 

 
784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์     3(3-0-6) 

(Contemporary Issues in Event Management) 
  ประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดอีเวนต์ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มร่วมสมัย

เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานการจัดอีเวนต์ การจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานอีเวนต์ การลงทุนโครงการ
อีเวนต์ การพัฒนาการอุตสาหกรรมอีเวนต์ แนวโน้มอุตสาหกรรมอีเวนต์ การท่องเที่ยวและบริการ 
การเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรมอีเวนต์ที่มีผลต่อการพัฒนาและการเพ่ิมความต้องการ 
การประยุกต์ใช้ในประสบการณ์จริง     

 
784 591    วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
     (Thesis) 
     การสร้างแนวคิดเชิงบูรณาการ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อทางด้านการจัดการ

โรงแรมหรืออีเวนต์ 
    
784 592   การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
     (Independent Study)  
     การศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ 

และอภิปรายในหัวข้อด้านการจัดการโรงแรมหรืออีเวนต์ 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
 3.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 
เลขประจ ำตัวประชำชน 

คุณวุฒิ   สำขำ  สถำบัน 
ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ภำระงำนสอนเฉลี่ย 
(ชั่วโมง/สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ) 

ปัจจุบัน ใหม ่

1 ผศ. ร.ท.หญิง ดร. 
เกิดศิริ เจริญวิศาล 
4-1005-00087-xx-x 
  
 
   
   

    
  

ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว)  
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552) 
M.B.A. (General Management)  
          Nation University San Diego,  
          USA (1993) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2530)  

6 12 

2 ผศ.ดร. มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 
3-7199-00327-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2557) 
นศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์) 
        มหาวิทยาลยัสยาม (2542) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
        สถาบนัราชภัฏกาญจนบรุี (2540) 

6 12 

3 อ.ดร. ระชานนท์ ทวีผล 
1-7199-00148-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2560) 
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ 
        การท่องเที่ยว) 
        มหาวิทยาลยันเรศวร (2556) 
บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ัก) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2554) 

6 12 
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 3.2.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ล ำดับ ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
คุณวุฒิ   สำขำ  สถำบัน 

ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ภำระงำนสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดำห์/ปีกำรศึกษำ) 

ปัจจุบัน ใหม่ 
1 ผศ. ร.ท.หญิง ดร. 

เกิดศิริ เจริญวิศาล 
4-1005-00087-xx-x 
  
   
   
    

  

ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว)  
        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552) 
M.B.A. (General Management)  
          Nation University San Diego,  
          USA (1993) 
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2530)  

6 12 

2 ผศ.ดร. มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 
3-7199-00327-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2557)   
นศ.ม. (การประชาสัมพนัธ์) 
        มหาวิทยาลยัสยาม (2542) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 
        สถาบนัราชภัฏกาญจนบรุี (2540) 

6 12 

3 อ.ดร. ระชานนท์ ทวีผล 
1-7199-00148-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2560) 
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ 
        การท่องเที่ยว) 
        มหาวิทยาลยันเรศวร (2556) 
บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ัก) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2554) 

6 12 

4  อ.ดร. สันติธร ภูริภักดี 
 3-2199-00045-xx-x 
   

       
           

             
            
          

Ph.D. (Strategic Management)  
        A Collaborative Program of 
        Bangkok University & University 
        of Nebraska-Lincon, USA (2002) 
M.B.A. (Marketing) Philadelphia  
          University, USA (1990) 
B.B.A. (Finance and Banking)  
         Assumption University,  
         Thailand (1987) 

6 12 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

5 ผศ.ดร. จิตพนธ์ ชุมเกตุ 
3-7399-00314-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2558) 
M.I.S. (Internet and E-commerce 
        Technology) Assumption 
        University, Thailand (2008)   
อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)  
       มหาวิทยาลยัศิลปากร (2549) 

6 12 

6 อ.ดร. วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ 
3-1002-02245-xx-x 
  

Ph.D. (Recreation, Tourism and 
        Hospitality Management) 
        National Chiayi University,   
        Taiwan, Republic of China   
        (2016) 
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
        มหาวิทยาลยันเรศวร (2549) 
B.A. (Japanese) National Cheng  
      Chi University, Taiwan,  
      Republic of China (1996) 

6 12 

7 อ.ดร. นิธิกร ม่วงศรเขียว 
3-1020-01322-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ) 
        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2560) 
M.B.A. (Hotel and Tourism 
         Management) Silpakorn  
         University, Thailand (2007) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) 
        มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2543) 

6 12 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ต่อ) 
ล าดับ ต าแหน่ง ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา  สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่ 

8 อ.ดร. ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 
3-1022-02040-xx-x 
  

ปร.ด. (การจัดการ) 

        มหาวิทยาลยัศิลปากร (2559) 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและ 

        การท่องเที่ยว) 

        มหาวิทยาลยันเรศวร (2552) 

ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจโรงแรมและ 

        การท่องเที่ยว)  

        มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑติ (2549) 

6 12 

9 อ.ดร. อัฏฐมา บุญปาลิต 
  3-1005-02914-xx-x 
  
     

     
     

   

Ph.D. (Tourism Management)  
        Edith Cowan University, 
        Australia (2007) 
M.Sc. (International Hotel  
         Management) Oxford Brookes 
         University, UK (1994) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  
         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525) 

6 12 

10 อ.ดร. นพรัตน์ บุญเพียรผล 
  3-7605-00248-xx-x 
  
     

     
     

   

ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว 
        และบริการ)  
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558) 
บธ.ม. (การจัดการ)  
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548) 
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและ 
        การท่องเที่ยว)  
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 

6 12 

 

 3.2.3. อาจารย์พิเศษ    
  อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาคการศึกษา 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)   

ไม่มี 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

    5.1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ คือ งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์ในรูปเล่ม และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

  5.1.2 หลักสูตรแผน ข หลังจากเรียนรายวิชาครบถ้วน และสอบผ่านประมวลความรู้แล้ว นักศึกษาต้องท าการ 
ค้นคว้าอิสระ เป็นการศึกษารายบุคคลในลักษณะของโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม     
และอีเวนต์ การแก้ปัญหาอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง หรือการให้ค าปรึกษาทางด้านการจัดการที่นักศึกษาสนใจ โดยจัดท าเป็นรูปเล่ม 
และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนั้น รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ ตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
 5.2.1 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีการฝึกฝนในจรรยาบรรณนักวิจัย มีความซื่อสัตย์
และเคารพในสิทธิทางปัญญา และข้อมูลส่วนบุคคล มีความตรงต่อเวลา มีวินัยในการท างานและรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในการวิจัย 
 5.2.2 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีความรู้ โดยมีการฝึกปฏิบัติท างานโครงการวิจัยทางการบริหารจัดการแบบ
ต่าง ๆ เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ปัญหา และ/หรือน าผลการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจ 
ปรับปรุง/ปรับเปลี่ยน การบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน นอกจากนั้นยังสามารถใช้กระบวนการ 
วิจัยในการค้นคว้าได้มาซึ่งนวัตกรรม และใช้ในการสืบค้นความต้องการของบุคคลในองค์การและสังคม รวมทั้งออกแบบ
ปรับปรุงระบบการบริหารงาน บริหารบุคคลและวัฒนธรรมองค์การที่ทันต่อเหตุการณ์ 
 5.2.3 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีทักษะทางปัญญา โดยเป็นบุคคลที่มีความคิดที่เป็นระบบและมีวิจารณญาณ 
สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความและประเมินข้อมูลเป็นกรอบในการแก้ปัญหา และค้นพบความรู้ใหม่/ 
นวัตกรรมใหม่ 
 5.2.4 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีการด าเนินงาน
วิจัย ซึ่งต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจ าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน และสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง อีกท้ังนักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการกระท าหรือผลงานวิจัยของตนเอง 
และต้องเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย 
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 5.2.5 นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยในการท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาจ าเป็นต้องมีการสืบค้นข้อมูล และงานวรรณกรรมหรือ
ผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นข้อมูลที่รวบรวมได้ต้อง
วิเคราะห์ด้วยตรรกะ หรือใช้สถิติทั้งในเชิงบรรยายและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ผลการวิจัยจ าเป็นต้องการน าเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ซึ่งนักศึกษาต้อง
มีทักษะในการสื่อสารเพ่ือน าเสนอผลงาน และมีการเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่เหมาะสม 
 

5.3 ช่วงเวลา 
  แผน ก แบบ ก 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 – 2  
  แผน ข  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2     

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12  หน่วยกิต 
 แผน ข     การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า)    6  หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ส าหรับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่เปิดภาคเรียน 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 5.5.2 ให้นักศึกษาเริ่มเตรียมและพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ในขณะที่เรียน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ โดยพยายามให้โครงร่างดังกล่าว สามารถน าไปใช้
ในการสอบเพ่ืออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือโครงร่างการค้นคว้าอิสระ 

 5.5.3 ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระทางเว็บไซต์ และปรับปรุง
ให้ทันสมัยเสมอ 

 5.5.4 ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ มีชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 5.6.1 นักศึกษาน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ 
 5.6.2 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระเป็นระยะ 
 5.6.3 นักศึกษาน าเสนองานวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบ 
 5.6.4 นักศึกษาน าเสนอการค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการสอบ เมื่อด าเนินการสอบประมวลความ

รอบรู้ผ่านเรียบร้อยแล้ว  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ต้องได้รับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษที่ส าคัญ ประกอบด้วย (1) ด้านภาวะผู้น า (2) ด้านบุคลิกภาพ และ (3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ทั้งนี้เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ที่มีความสามารถ
บูรณาการความรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม
โรงแรมและบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้อย่างสร้างสรรค ์

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด้านภาวะผู้น า 1.1 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้มีการบูรณาการการเรียน 

การสอนให้เรียนรู้การท างานแบบเป็นระบบและบูรณาการกับงานส่วนอ่ืน ๆ 
อย่างสร้างสรรค์ 
1.2 จัดกิจกรรมและมอบหมายงานในรายวิชาบังคับ/วิชาเลือก ให้นักศึกษา 
ต้องท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกบทบาททั้งบทบาทของผู้น าและสมาชิกของกลุ่ม 
1.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาร่วมกิจกรรม  
และส่งเสริมการแสดงออกและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
1.4 สร้างและปลูกฝังการมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

2. ด้านบุคลิกภาพ 2.1 จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรู้การใช้ชีวิต 
ในสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืน ฝึกมารยาทและบุคลิกภาพทางสังคม 
2.2 บูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือเรียนรู้  
และบูรณาการรายวิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างกลุ่มได้เรียนรู้และท างาน 
ร่วมกันผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงเพ่ือให้ 
แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 

3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1 มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน  
ในรายวิชาต่าง ๆ และศึกษาดูงานจากองค์การที่ประสบความส าเร็จและ 
น ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3.2 จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาหรือแบบอย่างที่ดีในสังคม  
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO1 สามารถอธิบายความรู้และ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งในต าแหน่ง
หน้าที่ระดับหัวหน้างานและระดับผู้บริหาร
ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และ 
อีเวนต์ 

1. ก าหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียน 
2. มอบกิจกรรมในชั้นเรียน 
ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบงาน 
ทั้งในต าแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้า
และระดับบริหารในอุตสาหกรรม 
เช่น ให้วิเคราะห์การจัดโครงสร้าง
องค์การของธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม และอีเวนต์  
จากองค์การที่ด าเนินธุรกิจ 
ในปัจจุบันเพ่ือระบุต าแหน่งงาน 
ที่ในระดับหัวหน้างาน และ
ผู้บริหารในองค์การ พร้อมทั้ง 
ให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โดยให้นักศึกษาเลือกองค์การ 
ที่ตนเองสนใจ 

1. สังเกตความตรงเวลา 
ในการเข้าชั้นเรียน 
2. สังเกตการส่งงานของผู้เรียน
โดยสังเกตจากการส่งงาน 
ตามก าหนดและการท างาน 
ได้ครบตามที่ก าหนด 

PLO2 สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบจากสภาพแวดล้อม อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
กฎหมาย และเทคโนโลยีที่ส่งผลกับ 
องค์การได้ 

มอบหมายกรณีศึกษาที่แสดงถึง
ผลกระทบของเหตุการณ์ส าคัญ
ของประเทศหรือของโลก  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้
อย่างน้อยหนึ่งประเด็น ได้แก่  
การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 
กฎหมาย และเทคโนโลยี  
ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจของ
องค์การด้านการท่องเที่ยว 
โรงแรมและงานอีเวนต์  
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

สังเกตการการอภิปรายของ
ผู้เรียนที่มีต่อกรณีศึกษา  
โดยพิจารณาจากการเลือก
ประเด็น การใช้เหตุผล 
เชิงวิชาการในการอธิบาย 
ความของเหตุการณ์เหล่านั้น 
ที่มีต่อองค์การ 

 
 



มคอ. 2   
 

39 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้าน 
การท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ควบคู่กับ
ศาสตร์ด้านการจัดการ การใช้ภาษาอังกฤษ  
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

มอบกิจกรรมกลุ่มเพ่ือการค้นคว้า
ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานขององค์การ 
โดยผู้เรียนต้องวิเคราะห์และ
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ 
ด้านการจัดการกับการท่องเที่ยว 
โรงแรมและอีเวนต์ได้ เช่น  
การมอบให้พัฒนาโครงการ หรือ
แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรม และงานอีเวนต์  
ที่ต้องใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ภาษาอังกฤษ 

1. สังเกตการวิเคราะห์ความรู้ 
ของผู้เรียนว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ โดยการก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาและแจ้งให้ผู้เรียน
ทราบล่วงหน้า เช่น ความส าคัญ
ของประเด็นที่ค้นคว้า  
การวิเคราะห์ประเด็นโดยใช้
เหตุผลทางวิชาการที่ถูกต้อง  
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มาจาก 
แหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษที่
น่าเชื่อถือ การใช้แนวคิด 
ที่หลากหลายในการวิเคราะห์
ประเด็นที่สนใจ 
2. พิจารณาผลงานของผู้เรียน 
อาทิ แผนธุรกิจ โดยการก าหนด
เกณฑ์การพิจารณาล่วงหน้า  

PLO4 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือ
สร้างโอกาสทางการแข่งขันแก่องค์การได้ 

มอบหมายกรณีศึกษาทางธุรกิจ
ขององค์การทั้งระดับชาติและ
นานาชาติแก่ผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน
สถานการณ ์และสามารถแก้ไข
ปัญหาเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันแก่องค์การได้  
โดยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียน 

พิจารณาผลงานของผู้เรียนใน
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
จากกรณีศึกษาด้วยแนวคิด 
ทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เรียนรู้ 
เช่น รายงาน น าเสนองานใน 
ชั้นเรียน โดยการก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาล่วงหน้า 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 

PLO5 สามารถประเมินและใช้ข้อมูล 
ทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม  
และอีเวนต์ เพ่ือการตัดสินใจและการน า
องค์การได้ 

มอบหมายให้ผู้เรียนค้นคว้า 
ข้อมูลจากสถานการณ์ของปัญหา
ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม 
และอีเวนต์ เพ่ือการตัดสินใจ 
และสามารถน าองค์การในฐานะ
ผู้บริหารได้อย่างมืออาชีพ และ 
ให้สามารถระบุความส าคัญของ
ปัญหาโดยใช้การสนับสนุนด้วย
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสม 

1. พิจารณาการใช้เหตุผล 
เชิงวิชาการของผู้เรียน 
2. พิจารณาหลักการวิเคราะห์
ประเมินการตัดสินใจและภาวะ
ผู้น าของผู้เรียนผ่านผลงาน เช่น 
รายงาน โดยการก าหนดเกณฑ์
การพิจารณาล่วงหน้า 
 

PLO6 สามารถประเมินสถานการณ์โดยใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ในการสร้าง
แนวปฏิบัติทางการจัดการที่ดีต่อสังคม และ
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ 

1. มอบหมายกรณีศึกษา 
ที่ก าหนดให้ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการ
การท่องเที่ยว โรงแรม และ 
อีเวนต์ 
2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพ
เฉพาะด้านบรรยายถ่ายทอด
ประสบการณ์การประเมิน
สถานการณ ์และการตัดสินใจ 
ในประเด็นที่น่าสนใจในวิชาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน 

พิจารณาความเหมาะสมของ
การอธิบายและสนับสนุน 
ด้วยแนวคิดและทฤษฎีใน 
การตัดสินใจเลือกทางเลือก 
โดยการก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

      หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ   ในชองท่ีผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

                       ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   
 
 

 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 1 2 1 2 3 1 2 1 

PLO1 สามารถอธิบายความรูและความรับผิดชอบตอหนาท่ี  
ท้ังในตําแหนงหนาท่ีระดับหัวหนางานและระดับผูบริหารในธุรกิจ 
ดานการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต 

         

PLO2 สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจาก 
สภาพแวดลอม อาทิ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย  
และเทคโนโลย ีท่ีสงผลกับองคการได 

         

PLO3 สามารถประยุกตความรูดานการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  
ควบคูกับศาสตรดานการจัดการ การใชภาษาอังกฤษ และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศได 

         

PLO4 สามารถวิเคราะหสถานการณเพ่ือสรางโอกาสทางการแขงขัน 
แกองคการได 

         

PLO5 สามารถประเมินและใชขอมูลท้ังท่ีเปนตัวเลขและไมเปนตัวเลข 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการธุรกิจทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  
เพ่ือการตัดสินใจและการนําองคการได 

         

PLO6 สามารถประเมินสถานการณโดยใชขอมูลท่ีเก่ียวของกับ 
การจัดการดานการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต ในการสราง 
แนวปฏิบัติทางการจัดการท่ีดีตอสังคม และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
อยางมีระบบ 

         



ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
1. ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

  สามารถแสดงความรับผิดชอบงานบริหารดานการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต 
ดวยความมีจริยธรรม  

2. ดานความรู 
 2.1 สามารถอธิบายความรู ขอมูล และสถานการณท่ีเก่ียวของกับการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม    
                       และอีเวนต  

2.2 สามารถประยุกตความรูท่ีเก่ียวของในศาสตรการจัดการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต   
ในการดําเนินงานจัดการการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  

3. ดานทักษะทางปญญา 
 3.1 สามารถอธิบายสถานการณการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานการจัดการ 
           การทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  

3.2 สามารถประยุตกและวิเคราะหความรูดานการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  
     เพ่ือใชในการตัดสินใจเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน  
3.3 สามารถประเมินขอมูลท่ีเก่ียวของดานการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  

เพ่ือใชในการสรางแนวปฎิบัติท่ีดีใหแกองคการและสังคม  
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 4.1 สามารถแสดงความรับผิดชอบและมีสวนรวมในกลุมทํางานท่ีไดรับหมาย  
 4.2 สามารถดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการจัดการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต  
      ดวยความรับผิตขอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี และการวิเคราะหขอมูลท้ังท่ีเปนตัวเลขและ
ไมใชตัวเลขรวมกับแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต เพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการดําเนินงานใหแกองคการ  
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program-Level Learning Outcomes 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ       
784 511 การจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม       
784 512 การจัดการอีเวนตแ์ละงานเทศกาล       
784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ       
784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ       
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ       
784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ       
784 521 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการการท่องเท่ียว       
784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว       
784 523 การวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน       
784 524 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว       
784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว       
784 526 กฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียว       
784 527 การจัดการคุณภาพธุรกิจการท่องเท่ียว       
784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเท่ียว       
784 531 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท       
784 532 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม       
784 533 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม       
784 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบการแข่งขันธุรกิจโรงแรม       
784 535 การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก       
784 536 การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม       
784 537 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจโรงแรม       
784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม       
784 541 การจัดการประชุม การท่องเท่ียวเพื่อรางวัล การสัมมนา และ   นิทรรศการ       
784 542 การศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการอีเวนต์       
784 543 การจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์       
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : 

Program-Level Learning Outcomes 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

784 544 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับอีเวนต์       
784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์       
784 546 การออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์       
784 547 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจอีเวนต์       
784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์       
784 591 วิทยานิพนธ์       
784 592 การค้นคว้าอิสระ       

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 

ชั้นปีที่ 1 

784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) U, At  Ap    

             ท่องเที่ยวและบริการ (ไม่นับหน่วยกิต)        

784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)  U  An   

784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล 3(3-0-6)   Ap    

784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6)   Ap    

             ท่องเที่ยวและบริการ        

784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)   Ap    

784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรม 3(3-0-6) U, At   An   

             ท่องเที่ยวและบริการ        

ชั้นปีที่ 2 

784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)    An   

784 591 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 U, At   An E E, At 

784 592 การค้นคว้าอิสระ (มีค่าเทียบเท่า) 6 U, At   An E E, At 

หมายเหตุ *  หมายถึง ระบุรายวิชาเรียงตามช้ันปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
        Remembering    แทนด้วยสัญลักษณ ์ “R”    Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์ “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
        Analyzing          แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”    Evaluating        แทนด้วยสัญลักษณ์ “E”   Creating   แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” 

               ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลกัษณ์ “S”   Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At” 

42 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
        การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2. การประเมินผลนักศึกษา  

หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียน ก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียน และหลังจบการเรียนในรายวิชา ดังนี้ 
 2.1   การประเมินผู้เรียนก่อนเข้าเรียน 
        หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนการเรียน    
ของหลักสูตร โดยเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือจัดท าประกาศ
คุณสมบัติผู้เข้าเรียนในหลักสูตร 
 2.2   การประเมินผู้เรียนระหว่างเรียน 
                   1. หลักสูตรแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา (CLOs) ให้แก่ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือทราบ     
ก่อนล่วงหน้า    
   2. หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด        
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) เพ่ือระบุรายละเอียดการสอนของรายวิชาตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด ก่อนเปิด
ภาคเรียน ประกอบด้วย รายละเอียดวิชา เกณฑ์การประเมินผล และวิธีการประเมินผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์   
การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)   
 3. หลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ให้ความคิดเห็น และ/หรือ ปรับแก้ (ถ้ามี)     
   4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาแจ้งเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลแก่ผู้เรียนล่วงหน้าก่อนเรียน 
   ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) แก่ผู้เรียนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ด้วย 
   2.3   การประเมินผู้เรียนหลังเรียนจบในรายวิชา 
        หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงาน      
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด หลังเสร็จสิ้นการเรียนจบในรายวิชา    
โดยหลักสูตรจะน าผลการประเมินในรายวิชาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป 
 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษา ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 (1) การให้เกรดแก่นักศึกษาทุกคน ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ
ก่อนการประกาศ โดยคณาจารย์ต้องแสดงรายละเอียดและส่วนประกอบของคะแนนอย่างชัดเจน เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว
จึงจะประกาศเกรดได้ 
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  (2) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอดูข้อสอบ และ/หรือ กระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว 
และรายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพ่ือให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน 
เกรด และการประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 
 (3) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือสุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนน
กับข้อสอบ รายงาน โครงงาน และอ่ืน ๆ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย และส่งเพ่ือประเมินผล   
 3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา โดยประเมินภาวะการได้งานท า
ของบัณฑิตทุกรุ่น และประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิต 

(2) มีการประเมินหลักสูตรทุก 4 ปี 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
     แผน ก แบบ ก 2 
   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ
ฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
  แผน ข 
   ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือ   
ปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ       
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน 
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  อ่ืน ๆ   
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต 
ศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) จัดหลักสูตรการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ  
(2) จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดของหลักสูตร และการจัดท า 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
(3) จัดระบบแนะน า/ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) ให้กับอาจารย์ใหม ่ 
(4) จัดเตรียมคู่มืออาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้อาจารย์ใหม่ 
(5) การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการภายในคณะ และส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาภายนอก

ที่สถาบันการศึกษา หรือองค์การวิชาชีพจัดขึ้น 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
(1) จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือวางแผนการเรียนการสอนและติดตาม

ผลการเรียนการสอนร่วมกัน 
(2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธ์ในการสอน และ

การวัดและการประเมินผลในรายวิชา 
(3) สนับสนุนให้ผู้สอนร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในด้านการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็น

กับอาจารย์ผู้สอนอ่ืนหรือผู้ช านาญการ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1) สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
(2) พัฒนาให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเมื่อท างานได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเด่น 
(3) ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
(4) สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับประสบการณ์จริง โดยให้โอกาสไปฝึกงานในสถานประกอบการจริง และจัด

สวัสดิการในการฝึกงานให้ตามสมควร 
(5) สนับสนุนให้อาจารย์ไปให้บริการทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม เพ่ือให้

สามารถน าประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
(6) จัดงบประมาณให้อาจารย์ซื้อต าราเรียน วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ  เพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอน 
(7) จัดโครงการศึกษาดูงานต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(8) มอบประกาศเกียรติคุณและให้รางวัลอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุม 
ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรต่อเนื่องทุกเดือน และรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก ตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

2. บัณฑิต  
  2.1 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ   
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความสมดุลตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืน ตลอดจนมีจริยธรรม และมีความเป็นผู้น าให้เป็นสมาชิกสังคมที่น่าภูมิใจของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศชาติ และสังคมโลก 
  2.3 บัณฑิตของหลักสูตรจะต้องสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการองค์การ หน่วยงาน และการน าทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความยั่งยืน 
 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
(1) ในภาคการศึกษาแรก คณะจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า

เกี่ยวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ 
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(2) คณะจัดให้มีคลินิกให้ค าปรึกษาด้านการวิจัย โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการท าวิจัยแก่นักศึกษาก่อนที่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านการวิจัยในระหว่างการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือการ
ตีพิมพ์ 

 
(3) นักศึกษาทุกคนจะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษา

สามารถเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่นักศึกษาจะท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
(4) คณาจารย์ทุกคนต้องก าหนดตารางเวลา ชั่วโมงว่างในแต่ละสัปดาห์ ติดไว้หน้าห้องท างาน เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถเข้าพบปรึกษาด้านการเรียน และการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
  3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

(1) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การขอดูข้อสอบ และ/หรือ กระดาษค าตอบที่ผ่านการตรวจแล้ว 
และรายละเอียดการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ก าหนดแนวทางเพ่ือให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน 
และการประเมินผลได้หากมีข้อสงสัย 

(2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้อง หรืออุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ ได้ทั้งโดยตรงกับคณะวิชายื่นผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัย ทางอีเมล์และกล่องรับความคิดเห็น 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
(4) มีความรู ้และประสบการณ์ในการท าวิจัย และ/หรือมีประสบการณ์ประกอบวชิาชีพในสาขาวิชาทีส่อน 
(5) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ และ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน   
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
(1) สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. 
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(2) อาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (นักบริหาร ผู้จัดการ หน่วยงาน องค์การที่ประสบความ     
ส าเร็จ) มีความส าคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านบริหารจัดการองค์การตรงให้กับนักศึกษา ดังนั้น 
คณะวิทยาการจัดการ จึงก าหนดนโยบายให้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
วิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาสัมมนา รวมทั้งอาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์พิเศษที่รับเชิญต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

(3) อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 การประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
เพ่ือออกแบบหลักสูตรและก าหนดสาระรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องบรรลุตามปรัชญาและวัตุประสงค์ของหลักสูตร ตามข้อมูล
ที่ได้รับจากการประเมินของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์ รวมถึงการประชุมแผนการเปิดรายวิชาที่เป็นไปตาม
แผนการศึกษา และ/หรือความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  
    5.2 การพิจารณาก าหนดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่สอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตร โดยมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รวมถึงการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
    5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียน ก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียน และหลังจบการเรียนในรายวิชา ดังนี้ 
   (1) การประเมินผู้เรียนก่อนเข้าเรียน หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเรียน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน   
ที่สอดคล้องกับแผนการเรียนของหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
และมหาวิทยาลัยตามล าดับ เพ่ือจัดท าประกาศคุณสมบัติผู้เข้าเรียนในหลักสูตร 
   (2) การประเมินผู้เรียนระหว่างเรียน หลักสูตรแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชา (CLOs) ให้แก่ผู้รับ 
ผิดชอบรายวิชาเพ่ือทราบก่อนล่วงหน้า และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือระบุ
รายละเอียดการสอนของรายวิชาตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด ก่อนเปิดภาคเรียน ประกอบด้วย รายละเอียดวิชา เกณฑ์การ
ประเมินผล และวิธีการประเมินผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) รวมถึงหลักสูตรพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ให้ความคิดเห็น และ/หรือ ปรับแก้ (ถ้ามี ) ตลอดจนผู้รับ       
ผิดชอบรายวิชาแจ้งเกณฑ์การประเมินผลและวิธีการประเมินผลแก่ผู้เรียนล่วงหน้าก่อนเรียน ทั้งนี้ ให้ระบุวิธีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feed Back) แก่ผู้เรียนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
     (3) การประเมินผู้เรียนหลังเรียนจบในรายวิชา หลักสูตรก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ตามระยะเวลาที่คณะฯ ก าหนด หลังเสร็จสิ้นการเรียนจบในรายวิชา โดยหลักสูตรจะน าผลการ
ประเมินในรายวิชาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป 
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   จากผลการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รวมถึงมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรจากการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

5.4 มอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร หรือบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเมินความต้องการ และ   
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา และน าผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจ 
ปรับปรุงวิธีการสอนและหลักสูตร 

5.5 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สามารถใช้ในการติดตามงาน ดูแลและควบคุมให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

5.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือการติดตามการบริหารหลักสูตรเป็นระยะ ๆ เพ่ือน าผล    
ของการติดตามมาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอนและหลักสูตร 

5.7 ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรประจ าคณะ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

ประเมินจากรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีคุณภาพและ
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ สกอ.ก าหนด ตลอดเวลา 
ที่เปิดหลักสูตร 
 

1. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒ ิ
    ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
    ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาที่ 
    สัมพันธ์กัน  
2. ก าหนดให้มีจ านวนคณาจารย์ 
   ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ และ/หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
   เฉพาะด้าน 

จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า 
ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรม 

3. หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดแรงงาน 
     

1. มีการประเมินหลักสูตรโดย 
   คณะกรรมการภายในคณะทุก 3 ปี  
   โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี และ 
   โดยบัณฑิตทุก 2 ปี  
2. มีการน าผลการประเมินมาพัฒนา/  
   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
   และหลักสูตร 

ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ภายในคณะ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก และบัณฑิต 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
      6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะวิทยาการจัดการจะมีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดหาและพัฒนา
ปัจจัยเกื้อหนุนต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  (1) อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ใช้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ 
  (2) หนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารทางวิชาการ ใช้บริการจากส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถค้นคว้าข้อมูลจากห้องสมุดในหน่วยงานอ่ืน ๆ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ปัจจุบันหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง 
สนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีหนังสือและวารสาร ดังนี้  
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  หนังสือภาษาไทย   จ านวน  331,525 รายการ  
  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน  198,600 รายการ  
  วารสารภาษาไทย   จ านวน            504 รายการ  
  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน          198  รายการ  
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน          17 รายการ   
  ในจ านวนนี้เป็นหนังสือด้านการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ดังนี้  
  หนังสือภาษาไทย   จ านวน     20,184          รายการ  
  หนังสือภาษาอังกฤษ  จ านวน            9,092          รายการ  
  วารสารภาษาไทย   จ านวน           18 รายการ 
  วารสารภาษาอังกฤษ  จ านวน           10 รายการ 

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน             8 รายการ 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

           (1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์ปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยที่พอเพียงรองรับการใช้งานในการปฏิบัติงานโครงการวิจัยของนักศึกษา 
  (3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการสอน อุปกรณ์การสอนและการวิจัยที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 
  (4) มีห้องสมุดที่ทันสมัย สวยงามและมีบรรยากาศเหมาะส าหรับการค้นคว้าและจัดท ารายงาน พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นความรู้และข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต ารา และวารสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการในจ านวนที่พอเพียง และมีการจัดซื้อเพ่ิมเติมทุกปี 
  (5) ห้องบริการคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์ในปริมาณ
จ านวนที่เหมาะสม 
  (6) มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์มีการปรับ 
เปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างสม่ าเสมอ 
  (7) คณาจารย์ทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ทุก ๆ 3 ปี 
      6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ และเจ้าหน้าที่ด้าน 
โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ร่วมกันประเมินความพอเพียง และความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์ และนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ และ
ช่องทางการเรียนรู้ที่เพียงพอ 
เพ่ือสนับสนุนทั้งการศึกษา 
ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย 
    ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน  
    การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้างสื่อ 
    ส าหรับทบทวนการเรียน 
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
    เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ 
    วิชาชีพระดับสากล เพ่ือให้ 
    นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ  
    สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
    ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ 
   คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถ 
   ศึกษา ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติม 
   ได้ด้วยตนเอง ด้วยจ านวนและ 
   ประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการ 
   ทั้งหนังสือ ต ารา และสื่อดิจิตอล  
   เพ่ือการเรียนรู้   

1. รวบรวม จัดท าสถิติจ านวน 
   เครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว 
   นักศกึษา ชั่วโมงการใช้งาน 
   ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
   ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ 
   หัวนักศึกษา 
2. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน 
    เรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
    ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. สถิติของจ านวนหนังสือ ต ารา 
   และสื่อดิจิตอลที่มีให้บริการ 
   และสถิติการใช้งานหนังสือ 
   ต ารา สื่อดิจิตอล 
4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
   นักศึกษาต่อการให้บริการ  
   ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ 
   ปฏิบัติการ 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

   ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

ปี  
2566 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ 
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียน 
ข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 
ปีท่ีแล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัด 
การเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งช้ี (ตัว) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
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หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน เพ่ือน าไปวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 

(2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการโดยใช้ แบบสอบถามหรือการสนทนา
กับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

(3) การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการสอบ 
(4) การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้องพัฒนา/ปรับปรุงกลยุทธ์   

การสอนในรายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา 
(2) การประเมินผลการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรมงานที่มอบหมาย  

แก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
(3) การประเมินการสอนโดยผู้สอน โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของกลยุทธ์ ผลการเรียนของนักศึกษา และ

เขียนไว้ในรายงานรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  คณะก าหนดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และ
เป็นไปตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.ก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรเพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

2.1 วางแผนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
2.2 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี และผู้ส าเร็จการศึกษา

ที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิ สถาบันที่นักศึกษาเข้าศึกษาต่อสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
      ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1 การปรับปรุงรายวิชา 

          (1) อาจารย์ผู้สอนประเมินเอกสารประเมินการสอนที่ให้ข้อมูลโดยนักศึกษาหลังจากการเรียนการสอนในวิชา
นั้นสิ้นสุด แล้วปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอนตามความเหมาะสมให้แล้วเสร็จในภาคการศึกษา/ ปีการศึกษาถัดไป 

(2) กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบโครงสร้างของหลักสูตร 
 4.2 การปรับปรุงหลักสูตร 

   ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับถือเป็นการปรับปรุงใหญ่ และมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตรจะท า
ทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตรเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
           (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมประเด็นที่
ได้รับจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
  (2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
  (3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
  (4) หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
(ค)  รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา 
(ง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
(จ)   ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร                          
       (Program Learning Outcomes : PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
       (Course Learning Outcomes : CLOs)                                                                                     
(ฉ)   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 

57 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
1. ชื่อ-นามสกุล  
 ร้อยโทหญิง เกิดศิริ เจริญวิศาล 
 

  ต าแหน่งทางวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
ปร.ด. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552) 

 M.B.A. (General Management) Nation University San Diego, USA (1993) 
 ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2530) 
 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   เกิดศิริ เจริญวิศาล, ประทิน เลี่ยนจ ารูญ และ อรพิน ดวงแก้ว. (2560) “ชุดโครงการวิจัย  
    เรื่อง การเพ่ิมขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
    เพ่ือรองรับภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา”  
    โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถหลักของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 

    และบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา,       
                                   ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (125 หน้า) 

   เกิดศิริ เจริญวิศาล, ปวีณกร แป้นกลัด และ รุ่งทิวา สลากัน. (2560) “ชุดโครงการวิจัย  
    เรื่อง การเพ่ิมขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
                                            เพ่ือรองรับภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และพังงา”  
                                            โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
                                            และบริการในสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่และพังงา, 
                                            ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (250 หน้า) 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8-KYuJvTAhXMLo8KHUW8AdkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2F&usg=AFQjCNH21wfFIgkEMV_2abAKD_9FxjW-_Q&bvm=bv.152180690,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji8-KYuJvTAhXMLo8KHUW8AdkQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nrct.go.th%2F&usg=AFQjCNH21wfFIgkEMV_2abAKD_9FxjW-_Q&bvm=bv.152180690,d.c2I
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   เกิดศิริ เจริญวิศาล, พิทักษ์ ศิริวงศ์, บุษริน วงศ์วิวัฒนา และ อริสสา สะอาดนัก. (2559).  
    “การจัดท าแผนมาตรฐานกลางเพ่ือยกร่างหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเชิงไมซ์ 
    และอีเว้นท์” ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน).  
    (28 หน้า) 
   เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ทัศนคติของผู้รับบริการต่อเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
    ของสถานที่จัดงานส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย” ส านักงานส่งเสริม 
    การจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน). (128 หน้า) 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
     เกิดศิริ เจริญวิศาล และ จันทร์จิต ฐนะศริ. (2560). “การศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
      ของสถานที่จัดงานส าหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้ตอนล่าง”  
      วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 34,  
      ฉบับที่ 2: 109-133. (TCI 1) 
     เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ความสามารถเชิงสมรรถนะส าหรับผู้ให้บริการด้าน 
      การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย” วารสารวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 33, ฉบับที่ 2: 77-105. (TCI 1) 
     เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). “ความสามารถเชิงสมรรถนะตามวิชาชีพ ส าหรับ 
      เจ้าหน้าที่พยาบาลในการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามารับการรักษา 
      ในโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทย”  
      วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      ปีที่ 9, ฉบับที่ 1: 23-48. (TCI 2) 
   Proceedings 

Jaroenwisan, Kaedsiri. (2016). “The Sustainable Development of 
Corporate Greening MICE Industry (Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibition) in Thailand.” In proceeding of  
an 2nd  Global Tourism & Hospitality Conference and  
15th Graduate Students Research in Tourism, 841-851. 
Hong Kong, 16-18, May, 2016. 

Jaroenwisan, Kaedsiri. (2015). “Effected Factors For Willingness-To-Pay  
in Boutique and Lifestyle Hotel Concept.” In proceeding of  
an International Conference “Developing Tourism Resources  
in the Mekong Sub-Region”, 23-35. Ho Chi Minh, Vietnam,  
29-30, May, 2015. 
 

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1107_20160906_e_2.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1107_20160906_e_2.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1107_20160906_e_2.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/959_20160609_20160609145001991.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/959_20160609_20160609145001991.pdf
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Jaroenwisan, Kaedsiri. (2015). “Guidelines for Standardizing the Venues 
for MICE Industry in Thailand.” In proceeding of an International 
Symposium on Business and Social Sciences, 396-406. Tokyo, 
Japan, 2-4, December, 2015.  

กรรณิการ์ เพชรศาสตร์, เสาวลักษณ์ สีหาโคตร และ เกิดศิริ เจริญวิศาล. (2559). 
“ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานใบไม้สีเขียวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่ม MICE  
ในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, 909-918. 2 กรกฎาคม 2559, สงขลา: 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 22 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
 761 201  องค์การและการจัดการ 
 761 402 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

766 312 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม 
769 311 การเจรจาต่อรองและการบริหารความสัมพันธ์ 
769 315 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเน้นการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
769 316 กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ในงานอีเว้นท์ 
769 317 การจัดการสิ่งแวดล้อมในการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท ์
ระดับบัณฑิตศึกษา 
761 825 สัมมนาทางวิชาการการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 1 

           781 672 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 782 673 การจัดการธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การแสดงสินค้า  
  และการแสดงนิทรรศการ 

 

 
 
 
 
 

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/804_20160306_e_14.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/804_20160306_e_14.pdf
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

2. ชื่อ-นามสกุล 
 นาง มนัสสินี บุญมีศรีสง่า 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2557) 
นศ.ม. (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยสยาม (2542) 
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี (2540) 

 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    ธีระวัฒน์ จันทึก, มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ นภนนท์ หอมสุด. (2558). “การส ารวจ 
     ภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้จ้างงานคณะวิทยาการจัดการ 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร” Veridian E-Journal ปีที่ 8, ฉบับที่ 1: 229-247.  
     (TCI 2) 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า. (2558). “การให้ความหมายรูปแบบและกลยุทธ์การตลาด 
การท่องเที่ยวแบบดาร์กทัวร์รึซึ่ม พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี” Veridian  
E-Journal ปีที่ 8, ฉบับที่ 2: 571-592. (TCI 2) 

 มนัสสินี บุญมีศรีสง่า. (2558). “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การตลาด 
  การท่องเที่ยวเชิงรุกในแหล่งท่องเที่ยวที่มีบทเรียนจากความสูญเสีย อุบัติภัย 

และมรณภัย ในภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย” Veridian E-Journal  
  ปีที่ 8, ฉบับที่ 3: 755-780. (TCI 2) 
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   Proceedings 
    วรภัทร วงศ์วัฒนากูล และ มนัสสินี บุญมีศรีสง่า. (2560). “รูปแบบกลยุทธ์ 
     การตลาดเชิงสร้างสรรค์คาเฟ่ออร์แกนิค ร้านออร์แกนิคศัพพลาย  
     เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceeding การประชุมเชิงวิชาการ 

ระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 5, 911-1002.  
9-10 มีนาคม 2560. เชียงใหม:่ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, สาธิยา พรหมแหร่ม, สุชาดา ลิปภานนท ์และ  
อธิชา จิตต์อารีย์. (2559). “รูปแบบและกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว 
เชิงรุกของธุรกิจน าเที่ยว บริษัท หัวหินแอดเวนเจอร์ทัวร์ อ าเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการ 
ทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2, 1016-1030.  
3 กุมภาพันธ์ 2559. เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ จุฑามาศ ภูโสภา. (2558). “กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ 
ร้านอาหารชาวเล ซีฟู้ด อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์.”  
ใน Proceeding การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
แห่งชาติ ครั้งที่ 15, 108-120. 4-6 พฤศจิกายน 2558. ชลบุรี: 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ วิลาวัลย์ ภิรมย์คช. (2558). “กลยุทธ์การตลาด 
การท่องเที่ยวเชิงย้อนยุคเพลินวาน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” 
ใน Proceeding การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 15, 535-548. 4-6 พฤศจิกายน 2558. ชลบุรี:  
มหาวิทยาลัยบูรพา.  

มนัสสินี บุญมีศรีสง่า และ กนกพร วงศ์วีระไพบูลย์. (2558). “รูปแบบความส าเร็จ
และกลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรมสีเขียวเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาผาปกอีโค้รีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี.”  
ใน Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 : สหวิทยาการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน, 490-493. 23-24 มีนาคม 2558. เชียงราย:  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย. 
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 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  
 765 101  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 

765 204 จิตวิทยาส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
765 211 หลักการมัคคุเทศก์ 
765 213 การวางแผนและการด าเนินงานการน าเที่ยว 
765 320 การจัดการกิจกรรมพิเศษและงานเทศกาล 
765 408 หลักการจัดการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
782 671 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 
788 511 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ชื่อ-นามสกุล  
 นาย ระชานนท์ ทวีผล 

 

    ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์  
 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2556) 
บธ.บ. (ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2554) 

   

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    ปริญญา นาคปฐม และ ระชานนท์ ทวีผล. (2561). “การพัฒนาคุณภาพ 
     งานบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ” 
     วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน): 255-269. (TCI 1) 
ระชานนท์ ทวีผล และ พิทักษ์ ศิริวงศ์. (2560). “กระบวนการตัดสินใจเลือก 

ที่พักแรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษากลุ่มชายรักชาย  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีที่ 11, ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน):  
104-117. (TCI 1) 

ระชานนท์ ทวีผล. (2559). “กลยุทธ์การเจรจาต่อรองของฝ่ายจัดซื้อในโรงแรม 
เครือข่ายเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารวิชาการสมาคมสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 22, ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม):  
61-68. (TCI 2) 
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ระชานนท์ ทวีผล, ชลิตรา ผลาชิต และ นริศรา บูรณ์เจริญ. (2559). “แนวทาง 
การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเจ็นเนอเรชันวาย โรงแรมเครือข่าย 
ระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร” วารสารการจัดการธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 50-62. (TCI 2) 

ระชานนท์ ทวีผล และ ประสพชัย พสุนนท์. (2558). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความวิตกกังวลของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วารสารวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ปีที่ 23, ฉบับที่ 5 (พิเศษ): 721-730. (TCI 1) 

   Proceedings  
วรเมธ ผ่องสุวรรณ และ ระชานนท์ ทวีผล. (2560). “แนวทางการประยกุต์ใช้

เทคโนโลยีภาพจ าลองเสมือนจริงส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทย  
 ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings  
 รวมบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการ

สาธารณะ ครั้งที่ 4, 469-476. 4 สิงหาคม 2560. ขอนแก่น: วิทยาลัย 
 การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
ประกิจ ลอยเลิศ และ ระชานนท์ ทวีผล. (2560). “การประเมินศักยภาพของ

องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส าหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
 ในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน.”  
 ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, 

 497-504. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 
ญานิศา ทองยุทธการ และ ระชานนท์ ทวีผล. (2560). “กลยุทธ์ทางการตลาดของ

สินค้าประเภทบ้านพักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน).” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่
ประเทศไทย 4.0”, 250-259. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล. 
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ธวัลหทัย ทองมาก และ ระชานนท์ ทวีผล. (2560). “แนวทางการก าหนดคุณภาพ
การบริการของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ.” 

 ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, 
801-810. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
รายวิชาที่สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาตรี 
765 208 การจัดซื้อในธุรกิจโรงแรม 
766 201   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการจัดการโรงแรม 
766 261 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโรงแรม 1 
766 311 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
766 315 การวิจัยประยุกต์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
766 321 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมบริการ  
766 322 การสื่อสารการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม 
766 331 ธุรกิจสปา 
766 361 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโรงแรม 2 
766 461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการโรงแรม 3 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
781 513 ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการภาครัฐและภาคเอกฃน 

รายวิชาที่สอนต่างสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับปริญญาตรี 
KAMG 231 ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
KAMG 332 การจัดการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
KAMG 432  การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  
ระดับปริญญาตรี 
29 4303 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
4. ชื่อ-นามสกุล  
 นาย สันติธร ภูริภักดี 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์  
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Strategic Management) A Collaborative Program of Bangkok University &  
University of Nebraska-Lincon, USA (2002) 
M.B.A. (Marketing) Philadelphia University, USA (1990) 
B.B.A. (Finance and Banking) Assumption University, Thailand (1987) 

 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
  ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Pooripakdee, Santidhorn. (2017).  “Product Development of Karanda  
 Fruit (Carissa Carandas Linn.): Sorbets and Yogurt Ice-Cream”  
 Journal of Engineering and Applied Sciences 12(18):  
 4687-4692. (Scopus) 
กิตติคุณ แสงนิล และ สันติธร ภูริภักดี. (2561). “การศึกษาแนวทางการบริหาร 
 จัดการเพ่ือความยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ 
 เพ่ือสังคม กรณีศึกษา สามพรานโมเดล โดยมูลนิธิสังคมสุขใจ”  
 Veridian E-Journal ปีที่ 11, ฉบับที่ 1: 168-182. (TCI 1) 

    กนกเกล้า แกล้วกล้า, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ละเอียด ศิลาน้อย และ สันติธร ภูริภักดี.  
     (2560). “ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยว  
     เชิงวัฒนธรรมของนครชัยบุรินทร์” วารสารวิชาการ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ปีที่ 9, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน): 23-39. (TCI 2) 

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF02/537_20180326_q_3.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF02/537_20180326_q_3.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=374&research_year=2560#myPopup212560
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/view_page.php?data_type=data02&ID=374&research_year=2560#myPopup212560
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   Proceedings 
Pooripakdee, Santidhorn. (2017). “The Development of Logistics and 

Supply Chain to Increase the Export Value of Shrimp Farming 
Beautiful Thailand, Samut Prakan.” In proceeding of an 8th 
International Conference on Implications of Research in 
Business, Economics, Management Social Sciences and 
Humanities (IRBEMSH), 19-24. Osaka, Japan, 15-16, May, 2017.  

Pooripakdee, Santidhorn. (2017). “The Human Resource Development 
in the Learning Organization for the Organization Development.” 
In proceeding of an 8th International Conference on 
Implications of Research in Business, Economics, Management 
Social Sciences and Humanities (IRBEMSH), 115-122. Osaka, 
Japan, 15-16, May, 2017.  

    มาศศุภา นิ่มบุญจาช และ สันติธร ภูริภักดี. (2559). “การศึกษาองค์ประกอบ 
    ทางการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีผลต่อความยั่งยืน 
    ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาสันหนอกวัว (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม).”  
    ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย 
    เพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 6, 1225-1231. 9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
       บุญจิรา เผดิมรอด และ สันติธร ภูริภักดี. (2559). “วินัยแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อ 
      การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
      และชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.”   
      ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย 
      เพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 6, 413-421. 9 กรกฎาคม 2559. 
      เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
 ไชยภัทร รื่นมล และ สันติธร ภูริภักดี. (2559). “ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อ 
   องค์การและการเป็นองค์การแห่งการเป็นเลิศตามมาตรฐานระบบ 
   การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของพนักงานธนาคารกรุงไทย  
   จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่.” ใน Proceedings ของงานประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพ่ือแผ่นดินไทยที่ยั่งยืนครั้งที่ 6, 1027-1034. 
    9 กรกฎาคม 2559. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 
 
 
 

http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1503_20170831_e_5.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1503_20170831_e_5.pdf
http://www.info.ms.su.ac.th/sums01/PDF01/1503_20170831_e_5.pdf
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     ปวีพล ชินวงศ์ และ สันติธร ภูริภักดี. (2559). “ผลกระทบจากการด าเนินงานของ 
      ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในประเทศไทย ที่เข้าร่วมโครงการ 
      ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบ 
      ต่อสังคม (CSR-DPIM).” ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการ 
      บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
      410-424. 11-12 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
    เหมสุดา สันตินิมิตร และ สันติธร ภูริภักดี. (2559). “กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 
      แบบบูรณาการ (IMC) ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ 
      ในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings ของการประชุมวิชาการ 
      บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
      747-759. 11-12 กรกฎาคม 2559. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  
      มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  ต ารา 

  สันติธร ภูริภักดี. (2558). การตลาดธุรกิจโรงแรม. ครั้งที่ 2.นครปฐม:  
    โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย  
    ปีการศึกษา 2558) (202 หน้า) 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 17 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 
            765 431          สัมมนาทางธุรกิจโรงแรมและที่พัก 
            765 432          สัมมนาการเป็นผู้ประกอบการส าหรับธุรกิจโรงแรม  
            766 212          การตลาดธุรกิจโรงแรม  
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
            761 809          การจัดการสมัยใหม่และนวสมัย 
  761 824    การจัดการหลังนวสมัย 
            782 502          การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 
            782 601          การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. ชื่อ-นามสกุล 
 นายจิตพนธ์ ชุมเกตุ 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558) 

 M.I.S. (Internet and E-commerce Technology) Assumption University, Thailand (2008)
 อ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 
 

    สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
  ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 

ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
   จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2559). “การรับรู้และพัฒนาการจัดการตามแนวทางผู้ประกอบการ 
     ทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย”  
     เพชรบุรี, กองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย  
     ประจ าปี 2559. (90 หน้า) 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2558). “การประเมินสภาพจริงและแนวทางบริหารจัดการสินค้า 
            ประเภทสมุนไพรในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ 
   ในภูมิภาคตะวันตก” เพชรบุรี, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
              (89 หน้า) 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
     Chumkate J. & Chantuk T. (2016). “Measure of Effective Management 
       Related to Financial Statement and Financial Ratio Analysis of  
      Housing Estate in Kanchanaburi Province, Thailand” Journal of 
      Academy of Business and Economics 16, 2: 25-34.  
      (Ebscohost Business Source Corporate Plus) 
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     จิตพนธ์ ชุมเกตุ, พิทักษ์ ศิริวงศ์ และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2560). “การพัฒนาเกณฑ์ 
      การประเมินมาตรฐานระบบการจัดการเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
      ในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย” วารสารการเมือง การบริหาร  
      และกฎหมาย ปีที่ 9, ฉบับที่ 1: 211-241. (TCI 1) 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2559). “การรับรู้และพัฒนาการจัดการตามแนวทางผู้ประกอบการ 
      ทางสังคมของวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย.  
      วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 8, ฉบับที่ 2: 293-322. 
      (TCI 1) 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2559). “การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
      ในการลงทุนศูนย์การค้าชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ระดับท้องถิ่นบนฐาน 
      การพัฒนานโยบายการจัดการ ทางเศรษฐกิจในเขตเมืองระดับเล็ก” 
      วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 8, ฉบับที่ 3: 77-117. 
      (TCI 1) 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ และ นิยดา สวัสดิพงษ์. (2558). “การจัดการความเสี่ยง 
      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการองค์กรของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา 
      และบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ” วารสารวิชาการ  
      มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี ปีที่ 4, ฉบับที่ 1(พฤษภาคม-มิถุนายน):  
      40-49. (TCI 2) 
   Proceedings 
     Jittapon Chumkate. (2015). "A Study on the Management Potential  
      With Creative Economy-Based Concept of Restaurant  
      Entrepreneurs around Seaside Tourist Attractions in Thailand." 
       In Proceeding of 2015 Prague International Academic  
      Conference, 236-243. Prague, Czech. 
     Chantuk, T. & Chumkate, J. (2015). “A Study of Need Assessment for  
      Economy and Social Strategic Policy Development at the  
      Province Level for Asian Economic Community. In GAI  
      International Academic Conferences Proceedings, 347-356.  
      Prague: Global Academic Institute. 
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     จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ชนินาถ พริกยะกุล และ สุธาสินี ชัยกุลเสรีวงศ์. (2559).  
      “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกรรม 
      ทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในเขต 
      อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.” ใน Proceeding การประชุม 
      สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12  
      “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น  
      สังคมไทย และอาเซียน”, 273-284. 14 มกราคม 2559. เชียงราย:  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ, วรุณยุพา บัวดี และ สุฑามาศ แสนสมบัติ. (2559). “การศึกษา 
      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยวิธีการประมูลออนไลน์.”  
      ใน Proceeding การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
      ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน 
       ท้องถิ่นสังคมไทย และอาเซียน”, 285-296. 14 มกราคม 2559. เชียงราย: 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ธนบรรณ ฉายด ารง และ ธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ. (2559). “การศึกษา 
      ภาพลักษณ์ของธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
      ของผู้บริโภค: กรณีศึกษาร้าน ดีโบ้ คาเฟ่.” ใน Proceeding การประชุม 
      สังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 “การพัฒนาภายใต้ 
      กระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่น สังคมไทย และอาเซียน”, 
      417-426. 14 มกราคม 2559. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ, ธนายุ ธวัชกิตติวุฒิ และ ชนินาถ พริกยะกุล. (2558). “วิธีการ 
      เชิงสร้างสรรค์โดยการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ 
      ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของผู้ประกอบการร้านอาหาร.” ใน Proceeding  
      การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 4, 634-643.  
      2-3 กรกฎาคม 2558. เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
     จิตพนธ์ ชุมเกตุ, วรุณยุพา บัวดี และ สุฑามาศ แสนสมบัติ. (2558). “ผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการจัดการและการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ของธุรกิจ 
      เบเกอรี่เพ่ือสุขภาพ.” ใน Proceeding การประชุมเชิงวิชาการทาง 
      บริหารธุรกิจระดับชาติ ครั้งที่ 4, 657-667. 2-3 กรกฎาคม 2558.  
      เชียงใหม่: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
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 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  หนังสือ 
   จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2559). การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce). พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: 
     โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. (207 หน้า) 
 
 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  

 761 316  การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 761 320  การจัดการช่องทางการตลาดและกระจายสินค้า 
 761 322 ระบบข้อมูลการตลาด 
 762 201 พฤติกรรมผู้บริโภค 
 762 301 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 
 762 341 การตลาดส าหรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 765 430 การจัดการการจัดงานเบื้องต้น  
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 761 824 การจัดการหลังนวสมัย 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์  
 

   ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์   
 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Recreation, Tourism and Hospitality Management) National Chiayi University,  

          Taiwan, Republic of China (2016)  
 ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549) 

B.A. (Japanese) National Cheng Chi University, Taiwan, Republic of China (1996) 
 

   สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

   ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

       Wongladda Weerapaiboon and Sheng-Hshiung Tasur. (2016).  
        “Source of Pride in the Hospitality Workplace: Employees’  
        Perspective” Veridian E-Journal ฉบับ International  
        9(5): 37-53. (TCI 1)  

โสภิต มนต์ฉันทะ และ วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย.์ (2561). “โมเดลเชิงสาเหตุ 
 อิทธิพลคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ  
 และความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี”  
 Veridian E-Journal ปีที ่11, ฉบับที่ 2: 2981-2996. (TCI 1) 
เสิ้งสุง เฉา, กัลยรัตน์ แสนจันทร์ และ วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย.์ (2558).  
 “การวิเคราะห์แรงจูงใจในการท่องเที่ยวแบบผลักและแบบดึง 

ของนักท่องเที่ยวเยาวชนนานาชาติ กรณีศึกษาของไทยและ 
ไต้หวัน” Veridian E-Journal ปีที่ 8, ฉบับที่ 1: 500-514. (TCI 2)  
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 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
ระดับปริญญาตรี 
761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
765 302 ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
765 310 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ 
765 319 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 
765 320 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
765 321 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการท่องเที่ยวและการบริการ 
765 322 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
765 323  การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสปา 
765 339 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
765 425  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
765 490 ฝึกงาน 2 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
761 852  สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 2 
782 621 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร 
782 682  สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม   
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
7. ชื่อ-นามสกุล  
 นางสาว นิธิกร ม่วงศรเขียว 

 

    ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์  
 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
  ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2560) 

M.B.A. (Hotel and Tourism Management) Silpakorn University, Thailand (2007) 
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2543) 

 

    สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

    ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

นิธิกร ม่วงศรเขียว, อัฏฐมา บุญปาลิต และ นรินทร์ สังข์รักษา. (2561). “กลยุทธ์ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3:  
27-40. (TCI 1) 

   Proceedings  
Nitikorn Muangsornkhiaw. (2018). "The Study of Tourism Promotion  

of Bangkok National Museum, Thailand.” 
.” in Proceeding of International 26th EBES Conference,  
PRAGUE, CZECH REPUBLIC, 347-360. October 24-26, 2018.  
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นิธิกร ม่วงศรเขียว และ ระชานนท์ ทวีผล . (2561). “แนวทางการสื่อสารการตลาด 
 บูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง กรณีศึกษาอ าเภอหัวหิน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 “Gastromy, Hospitality and Culture in ASEAN”,  
177-188. 7 กันยายน 2561. กรุงเทพฯ: ส านักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) . 

  

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 9 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
765 201 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 
765 204 จิตวิทยาส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการให้บริการ 
765 321 การจัดการธุรกิจตัวแทนและการออกบัตรโดยสาร 
765 429 ธุรกิจการบิน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  
782 682 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
8. ชื่อ-นามสกุล  
 นาย ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 

 

    ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์  
 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2559) 

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร (2552) 
ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (2549) 

   
 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

    ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ธีระวัฒน์ จันทึก และ ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร. (2561). “การศึกษาความเป็นไปได้ 
 ในการเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา 

การจัดการศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร” Veridian E-Journal ปีที่ 11, ฉบับที่ 3: 3037-3052. (TCI 1) 

   Proceedings  
พลาธิป พานา และ ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร. (2559). “รูปแบบการให้บริการ 

และกลยุทธ์ของที่พักแบบ เบด แอนด์ เบรกฟาสต์ กรณีศึกษา  
ซี ฮาร์โมนี อีโค ลอดจ์ หัวหิน.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัย 
การประชุมวิชาการประจ าปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  
ครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ. 2559 “ประชาคมอาเซียน โอกาสและความท้าทาย”,  
หน้า 78-87. 24-25 มีนาคม 2559. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 



 

 

อุชุกร จารุรัตน์เจริญ, ปารณีย์ จารวัธน์ และ ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร. (2559).  
“พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่งผลกระทบต่อการบริการ:  
กรณีศึกษา โรงแรมเชอราตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา” ใน Proceedings  
รวมบทความวิจัย, หน้า 952-959. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8, 2 กรกฎาคม 2559. สงขลา: 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี 
ระดับปริญญาตรี 
762 201 พฤติกรรมผู้บริโภค  
762 305 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
764 424 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
766 112 จิตวิทยาบริการ 
766 152 ปฏิบัติการงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
766 329 การจัดการรีสอร์ท 
766 333  ธุรกิจการจัดเลี้ยง 
766 334 ไวน์และเครื่องดื่ม 
766 401 กลยุทธ์การจัดการในธุรกิจโรงแรม 

 ระดับบัณฑิตศึกษา  
782 671 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
9. ชื่อ-นามสกุล  
 นาง อัฏฐมา บุญปาลิต (นามสกุลเดิม นิลนพคุณ) 
 

    ต าแหน่งทางวิชาการ  
 อาจารย์  
 

    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Tourism Management) Edith Cowan University, Australia (2007) 
M.Sc. (International Hotel Management) Oxford Brookes University, UK (1994) 
วท.บ. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525) 

 

    สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

    ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Nilnoppakun, A & Ampawat, K. (2016). “Is Pai a Sustainable Tourism  
 Destination?” Procedia: Economic and Finance 39 (2016): 

262-269. (sciencedirect) 
Nilnoppakun, A & Ampawat, K. (2015). “Integrating Cultural and  
 Nostalgia Tourism to Initiate a Quality Tourism Experience  
 Destination: Chiangkan District, Leuy Province, Thailand”  
 Procedia: Economic and Finance 23 (2015): 763-771.  
 (sciencedirect) 
Auesriwong, A, Nilnoppakun, A & Parawech, W. (2015). “Integrative  
 Participatory Community-based Ecotourism at Sangkhom District,  
 Nong Khai Province, Thailand” Procedia: Economic and Finance 
  23 (2015): 778-782. (sciencedirect) 
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นิธิกร ม่วงศรเขียว, อัฏฐมา บุญปาลิต และ นรินทร์ สังข์รักษา. (2561). “กลยุทธ์ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3:  
27-40. (TCI 1) 

นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์, อัฏฐมา บุญปาลิต และ นุชนภางค์ แก้วนิล. (2560).  
 “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวเพ่ือการออกแบบที่พักผู้สูงวัย” 
  Veridian E-Journal ปีที่ 10, ฉบับที่ 3: 2386-2397. (TCI 1) 
พีรวัส เจนตระกูลโรจน์, อนุชา แพ่งเกษร และ อัฏฐมา บุญปาลิต. (2560). 
 “แนวทางการออกแบบโอสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี” 

Veridian E-Journal ปีที่ 10, ฉบับที่ 3: 2665-2679. (TCI 1) 
   Proceedings  

Nilnoppakun, A & Amphavat, K. (2015). "Sustainability in Tourism and  
the 7 Greens Concept.” in Proceeding of International  
Conference for Business, and Economics, Florence, Italy,  
155-160. June 19-22, 2015.  

ศรัญญา เนียมฉาย และ อัฏฐมา นิลนพคุณ. (2560). “การจัดการและความต้องการ 
 ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของการท่องเที่ยว 

ย้อนยุค.” ใน Proceedings การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย 
ทางการจัดการ ครั้งที่ 6 “Creativity’s Value and Innovation”,  
83-95. 19 พฤษภาคม 2560. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  ต ารา 

อัฏฐมา นิลนพคุณ. (2558). การบริหารและควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม.  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2558) (172 หน้า) 

 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 27 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 765 201  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการท่องเที่ยว 
 765 311 ธุรกิจที่พักและการบริการอาหาร 
 765 313 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยทางการท่องเที่ยว 
 765 423        การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
           766 314  การจัดการต้นทุนในธุรกิจโรงแรม 



มคอ.2 

 

107 

 ระดบับัณฑิตศึกษา 
 106 501        การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
 106 502        พัฒนาการด้านการออกแบบโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
 106 511        กระบวนการพัฒนานวัตกรรมโครงการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
 106 513        นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
 106 515        ระเบียบวิธีวิจัยเชิงการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ 
 782 502  การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  

782 644  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
782 671  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม  
782 672  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  
782 682 สัมมนาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
10. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาว นพรัตน์ บุญเพียรผล 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  
 

 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558) 

 บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2548) 
 บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) 
 

 สังกัด 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 

 ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงานวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ  
    นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “อาหารริมทาง: เสน่ห์เมืองไทย เปิดประสบการณ์ใหม่ 
     ในเอเชีย” Veridian E-Journal ปีที่ 10, ฉบับที่ 1: 47-60. (TCI 1) 
    นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการของธุรกิจ 
     ร้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวนานาชาติในเขตอ าเภอหัวหิน  
     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” Veridian E-Journal ปีที่ 10, ฉบับที่ 1:  
     61-76. (TCI 1) 
   Proceedings 
    Nopparat Boonpienpon, Thirachaya Maneenetr, Phitak Siriwong, Donrutai  
     Kovathanakul. (2015). “Green Economy:  A Concept of Food  
     Management for Sustainability in Restaurants and the Hotels  
     Business.” In Proceeding of ICHLST2015 (The Third International  
     Conference on Hospitality Leisure, Sport and Tourism), 89-99.  
     Waseda University, Tokyo, Japan, July 22-24, 2015.  
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 มนัสนันท์ ผดุงเจริญ และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “คุณภาพการบริการและ 
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อบุคลากรของโรงพยาบาล.”  
ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ  
ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”,  
597-604. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

จิติญา วาณิชย์เจริญ และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจด้านส่วนผสมทางการตลาดของผู้สูงอายุที่ใช้บริการรถไฟ 
แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings รวมบทความ 
วิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์ 
กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, 929-940. 7-9 สิงหาคม 2560. 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

ธานินทร์ ใจขม และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “การศึกษาพฤติกรรม 
การท่องเที่ยวของผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่มีต่อการบริการนวดแผนโบราณ 
เพ่ือการบ าบัด ในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.” 
ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”,  
114-123. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

อังควรา วงษาสันต์ และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด 
 ความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร.”  

ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, 
216-224. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

สริตา รัตนสูงเนิน และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “แนวทางพัฒนาการให้ 
บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่
ประเทศไทย 4.0”, 365-374. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 
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รจรินทร์ ศรีเลืองพันธ์ และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560).“ปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจเลือกสถานนวดแผนไทยในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
ของผู้สูงอายุ.” ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุม
วิชาการนานาชาติครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่
ประเทศไทย 4.0”, 353-363. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. 

ณัฐธิดา พ่ึงทอง และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
การเลือกซื้ออาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี.”  
ใน Proceedings รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ
ครั้งที่ 8 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0”, 
1018-1027. 7-9 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล. 

    ปัทมา ศรีแก้ว, ล าธาร อดุลยา และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2559). “พฤติกรรมและ 
      ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี.”  
      ใน Proceedings โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ  
      ครั้งที่ 8,  865-875. 2 กรกฎาคม 2559. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
     ภิชญา ทองธนพัฒน์, ศุภนุช เลื่อนประไพ และ นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2559).  
      “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติต่อโรงแรมที่เป็นมิตร 
      ต่อสิ่งแวดล้อมในเขตสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร.” ใน Proceedings  
      โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 8,  
      919-930. 2 กรกฎาคม 2559. สงขลา: คณะวิทยาการจัดการ  
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
 
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น  
  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
  บทความทางวิชาการ 

Nopparat Boonpienpon and Busarin Wongwiwattana. (2017). “Creative Tourism 
With “Food” Using the “GATRONOMIC” Concept to Attain Sustainable 
Tourism.” Veridian E-Journal ฉบับ International 10(5) (July-December):  
128-142. (TCI 1) 
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นพรัตน์ บุญเพียรผล. (2560). “Eco Restaurant แนวทางการด าเนินธุรกิจอย่างนักคิดและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม.” วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  
ปีที่ 7, ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สงิหาคม): 131-141. (TCI 2) 

 
 

 ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี 
 ระดับปริญญาตรี 

766 315 การวิจัยประยุกต์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
766 412     การศึกษาอิสระในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 
769 111   การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
769 211   การเป็นผู้ประกอบการและแนวคิดในด้านการจัดการงานนิทรรศการ และงานอีเว้นท์อย่างสร้างสรรค์ 
769 214   การจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่ 
769 313   การจัดการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์ 
769 315   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเน้นการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
782 673   การจัดการธุรกิจการประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การแสดงสินค้า  
    และการแสดงนิทรรศการ 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา 
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ภาคผนวก ง  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 สามารถอธิบายความรู้และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งในต าแหน่งหน้าที่ระดับหัวหน้างานและระดับผู้บริหารในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ 
   1) 784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

   CLO1 : สามารถแสดงความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งงานตรงเวลาและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
   CLO2 : สามารถรับผิดชอบเขียนสรุปรายงานเชิงวิชาการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
   CLO3 : สามารถอธิบายรายละเอียดของหน้าท่ีงานโดยสรุปในต าแหน่งระดับหัวหน้างานและระดับผู้บริหารขององค์การท่ีสนใจได้ 
 
   2) 784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถแสดงความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งงานตามเงื่อนไขครบถ้วน 

 CLO2 : สามารถน าเสนองานวิจัยก่อนหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนตไ์ด้ โดยรับผิดชอบต่องานของตนเอง 
           โดยการตอบข้อซักถามของผู้ร่วมช้ันเรียนเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีน าเสนอได้ 
 

   3) 784 591 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   CLO1 : สามารถแสดงความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งมอบงานได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 
   CLO2 : สามารถรับผิดชอบต่อผลงานวิจัยของตนโดยการตอบข้อซักถามของผู้สอนและหรือผู้ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับงานวิจัยในการน าเสนองานของ 
             ตนเองได้ 
 
   4) 784 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
   CLO1 : สามารถแสดงความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายโดยส่งมอบงานได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

 CLO2 : สามารถรับผิดชอบต่อผลงานวิจัยของตนโดยการตอบข้อซักถามของผู้สอนและหรือผู้ร่วมชั้นเรียนเกี่ยวกับงานวิจัยในการน าเสนองานของ 
           ตนเองได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO2 สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสภาพแวดล้อม อาทิ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีที่ส่งผลกับองค์การได้ 
    1) 784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6) 

   CLO1 : สามารถแสดงตัวอย่างสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนต์ 
CLO2 : สามารถอธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และอีเวนต์ได้อย่างเหมาะสม 
 

   2) 784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถแสดงตัวอย่างประเด็นท่ีส าคัญในธุรกิจท่องเท่ียวได้ 

CLO2 : สามารถอธิบายประเด็นร่วมสมัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการการท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม 
 

   3) 784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถแสดงตัวอย่างประเด็นท่ีส าคัญในธุรกิจโรงแรม 

CLO2 : สามารถอธิบายประเด็นร่วมสมัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจโรงแรมได้อย่างเหมาะสม 
 

   4) 784 541 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การสัมมนา และนิทรรศการ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถแสดงตัวอย่างประเด็นท่ีส าคัญในธุรกิจประชุม ท่องเท่ียวเพื่อรางวัล สัมมนา และนิทรรศการ 

CLO2 : สามารถอธิบายประเด็นร่วมสมัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจประชุม ท่องเท่ียวเพื่อรางวัล สัมมนา และนิทรรศการได้อย่าง 
          เหมาะสม 
 

   5) 784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถแสดงตัวอย่างประเด็นท่ีส าคัญในงานอีเวนต์ 

CLO2 : สามารถอธิบายประเด็นร่วมสมัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการจัดการงานอีเวนตไ์ด้อย่างเหมาะสม 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ควบคู่กับศาสตร์ดา้นการจดัการได้อย่างเหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได ้
    1) 784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 

   CLO4 : สามารถเขียนอธิบายรายละเอียดของหน้าท่ีของหัวหน้างานและผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
   CLO5 : สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของหน้าท่ีงานในต าแหน่งระดับหัวหน้างานและระดับผู้บริหารท่ีปราฏเป็นภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลอื่นได้ 
    
   2) 784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอธิบายข้อมูลท่ีส าคัญด้านการจัดการของธุรกิจการท่องเท่ียว โรงแรมและอีเวนต์ได้ 
   CLO2 : สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจการท่องเท่ียว โรงแรมและอีเวนต์ได้ 

 CLO3 : สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากบทความหรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอีเวนตแ์ละงานเทศกาล  
 
3) 784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)  

   CLO1 : สามารถอธิบายข้อมูลท่ีส าคัญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการได้ 
   CLO2 : สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการได้ 

 CLO3 : สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากบทความหรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
           และบริการได้ 
 

   4) 784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอธิบายข้อมูลท่ีส าคัญด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการได้ 
   CLO2 : สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจการท่องเท่ียวและบริการได้อย่างเหมาะสม 
   CLO3 : สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากบทความหรือเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 
 
  5) 784 527 การจัดการคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอธิบายหลักการจัดการคุณภาพทางธุรกิจท่องเท่ียวได้ 
  CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจท่องเท่ียวด้วยทฤษฎีการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้    
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO3 สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ควบคู่กับศาสตร์ด้านการจัดการได้อย่างเหมาะสม การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
(ต่อ) 

    6) 784 533 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอธิบายข้อมูลท่ีส าคัญด้านความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรมได้ 
   CLO2 : สามารถประยุกต์ความรู้ด้านความหลากหลายวัฒนธรรมกับธุรกิจโรงแรมได้อย่างเหมาะสม 
   CLO3 :  สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากบทความหรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม 
 
   7) 784 543 การจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอธิบายข้อมูลท่ีส าคัญด้านระดมทุนส าหรับธุรกิจอีเวนตไ์ด้ 
   CLO2 : สามารถประยุกต์ความรู้ด้านทุนเพื่อการจัดท างบประมาณอีเวนตไ์ด้อย่างเหมาะสม 
   CLO3 : สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากบทความหรือเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์ 
 
   8) 784 546 การออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์ 3(3-0-6) 
   CLO1 : สามารถอธิบายข้อมูลท่ีส าคัญด้านการออกแบบ การด าเนินงานอีเวนตไ์ด้ 
   CLO2 : สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการออกแบบ การจัดการและการด าเนินงานอีเวนต์ได้อย่างเหมาะสม 
   CLO3 : สามารถสรุปประเด็นส าคัญจากบทความหรือเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO4 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันแก่องค์การได้ 
   1) 784 511 การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 3(3-0-6)  

   CLO3 : สามารถอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจด้านการท่องเท่ียว โรงแรมและอีเวนต์เพื่อการด าเนินธุรกิจได้ 
CLO4 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรมและอีเวนต์ท่ีเหมาะสมได้ 
 
2) 784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)  

   CLO3 : สามารถอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจด้านการท่องเท่ียว โรงแรมและอีเวนต์เพื่อการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
CLO4 : สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกระเบียบวิธีวิจัยและสถิติท่ีเหมาะสมได้ 
 

   3) 784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่มีผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวและบริการได้อย่างเหมาะสม 
   CLO2 : สามารถอฺภิปรายแนวคิดและทฤษฎีการจัดการที่มีผลต่อธุรกิจท่องเท่ียวและบริการได้ 
 
   4) 784 521 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถอธิบายหลักการทางเศรษฐศาสตร์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อการการตัดสินใจทางธุรกิจได้ 
   CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ได้ 

 
  5) 784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอธิบายหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่องเท่ียวได้ 
  CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 
 
  6) 784 524 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอธิบายหลักการจัดการโลจิสติกส์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่องเท่ียวได้ 
  CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรมและอีเวนต์ด้วยทฤษฎีโลจิสติกส์ท่ีเหมาะสมได้ 
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PLO4 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันแก่องค์การได้ (ต่อ) 
   7) 784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  

  CLO3 : สามารถวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของธุรกิจท่องเท่ียวได้ 
 
  8) 784 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบการแข่งขันธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอธิบายหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงแรมได้ 
  CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 
 
   9) 784 535 การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลกได้ 
   CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจส าหรับโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก 
 
   10) 784 536 การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจโรงแรมเพื่อการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ได้ 

CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม 
 

   11) 784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม 3(3-0-6)  
   CLO3 : สามารถวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของธุรกิจโรงแรมได้ 

 
   12) 784 541 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การสัมมนา และนิทรรศการ 3(3-0-6)  
   CLO3 : สามารถอธิบายหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการประชุม ท่องเท่ียวเพื่อรางวัล สัมมนา และนิทรรศการได้ 
   CLO4 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO4 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันแก่องค์การได้ (ต่อ) 
    14) 784 542 การศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการอีเวนต์ 3(3-0-6)  

   CLO1 : สามารถอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอีเวนต์ 
   CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการอีเวนต์ 
 
  15) 784 544 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับอีเวนต์ 3(3-0-6)  
  CLO1 : สามารถอธิบายสถานการณ์ทางธุรกิจอีเวนต์เพื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
  CLO2 : สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับงานอีเวนต์ 
 
  16) 784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์ 3(3-0-6)  
  CLO3 : สามารถวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานอีเวนต์ได้ 
 
  17) 784 591 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  CLO3 : สามารถอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

CLO4 : สามารถวิเคราะห์สถานกาณ์ทางธุรกิจเพื่อการด าเนินงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
 

   18) 784 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
   CLO3 : สามารถอภิปรายแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยได้อย่างเหมาะสม 

CLO4 : สามารถวิเคราะห์สถานกาณ์ทางธุรกิจเพื่อการด าเนินงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO5 สามารถประเมินและใช้ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ เพื่อการตัดสินใจและการน าองค์การได้ 
    1) 784 523 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)  

   CLO1 : สามารถใช้ข้อมูลภายในและภายนอกองค์การเพื่อการประเมินและวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ 
CLO 2 : สามารถใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การท้ังท่ีเป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขในการวางแผนการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ 
 

   2) 784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถใช้ดุลยพินิจและข้อมูลเพื่อการสร้างนวัตกรรมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่ีดีได้ 
   CLO2 : สามารถประเมินทางเลือกด้านนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจได้ 

 
   3) 784 531 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถใช้ข้อมูลเพื่อการประเมินและวางแผนการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทอย่างยั่งยืนได้ 
   CLO 2 : สามารถใช้ข้อมูลท้ังท่ีเป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลขท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์การเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจโรงแรม 
              และรีสอร์ทได้ 
   CLO 3 : สามารถใช้ข้อมูลท้ังท่ีเป็นตัวเลขและไม่ใช่ตัวเลขท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในและภายนอกองค์การเพื่อการบริหารจัดการเพื่อสร้างความ 
              ได้เปรียบในระยะยาวได้ 
 
   4) 784 532 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถใช้ดุลยพินิจและข้อมูลเพื่อการสร้างนวัตกรรมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้ 
   CLO2 : สามารถประเมินทางเลือกด้านนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมได้ 
  
   5) 784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ 3(3-0-6)  
   CLO1 : สามารถใช้ดุลยพินิจและข้อมูลเพื่อการสร้างนวัตกรรมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนตไ์ด ้
   CLO2 : สามารถประเมินทางเลือกด้านนวัตกรรมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอีเวนตไ์ด้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO5 สามารถประเมินและใช้ข้อมูลทั้งที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ เพื่อการตัดสินใจและการน าองค์การได้
(ต่อ)  

    6) 784 591 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
   CLO5 : สามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีควบคู่กับการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขในการด าเนินการวิจัยได้ 
   CLO6 : สามารถวิเคราะห์สถานกาณ์ทางธุรกิจโดยใช้ตัวเลขเพื่อการด าเนินงานวิจัยได้ 
 
   7) 784 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
   CLO5 : สามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีควบคู่กับการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขในการด าเนินวิจัยได้ 
   CLO6 : สามารถวิเคราะห์สถานกาณ์ทางธุรกิจโดยใช้ตัวเลขเพื่อการด าเนินงานวิจัยได้ 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6 สามารถประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ในการสร้างแนวปฏิบัติทางการจัดการที่ดีต่อสังคม 
และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ 

   1) 784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
  CLO3 : สามารถสร้างแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจการท่องเท่ียวภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  CLO4 : สามารถวิเคราะห์การปฏิบัติทางการจัดการท่ีดีของธุรกิจท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ โดยพิจารณาความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

 
  2) 784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)  
  CLO3 : สามารถสร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจท่องเท่ียวได้ 
  CLO4 : สามารถออกแบบทางธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้อย่างเหมาะสม 
 
  3) 784 526 กฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  CLO1 : สามารถสร้างความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจท่องเท่ียวได้ 
  CLO2 : สามารถออกแบบทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
  4) 784 532 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  CLO3 : สามารถสร้างนวัตกรรมด้านผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้ 
  CLO4 : สามารถออกแบบทางธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้อย่างเหมาะสม 
 
  5) 784 537 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  CLO1 : สามารถสร้างความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมได้ 
  CLO2 : สามารถออกแบบทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
  6) 784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ 3(3-0-6) 
  CLO3 : สามารถสร้างนวัตกรรมด้านผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนตไ์ด้ 
  CLO4 : สามารถออกแบบทางธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้อย่างเหมาะสม 
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PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO6 สามารถประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ ในการสร้างแนวปฏิบัติทางการจัดการที่ดีต่อสังคม 
และค านึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ (ต่อ) 

   7) 784 547 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจอีเวนต์ 3(3-0-6) 
  CLO1 : สามารถสร้างความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจอีเวนตไ์ด้ 
  CLO2 : สามารถออกแบบทางธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
  8) 784 591 วิทยานิพนธ์  มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
  CLO7 : สามารถสร้างความรู้หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกิดจากการด าเนินงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
  CLO8 : สามารถวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติท่ีดีและไม่ดีของธุรกิจการท่องเท่ียว และ/หรือ โรงแรม และ/หรืออีเวนต์ ในปัจจุบันได้ 
 
  9) 784 592 การค้นคว้าอิสระ มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
  CLO7 : สามารถสร้างความรู้หรือแนวทางปฏิบัติท่ีเกิดจากการด าเนินงานค้นคว้าอิสระได้อย่างเหมาะสม 
  CLO8 : สามารถวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติท่ีดีและไม่ดีของธุรกิจการท่องเท่ียว และ/หรือ โรงแรม และ/หรืออีเวนต์ ในปัจจุบันได้ 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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784 501 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6) 
     (Intensive English for Tourism and Hospitality Industry) 
   เงื่อนไข : วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 

ภาษาอังกฤษแบบเข้มในระดับกลางและระดับกลาง – สูง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นด้านการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

Intensive English at intermediate and upper – intermediate level for graduate studies, 
focusing on academic reading and writing skills in tourism and hospitality industry. 

 
784 511  การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม     3(3-0-6) 
    (Tourism and Hotel Management) 

 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รูปแบบและแนวคิดในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม การ
วางแผนก่อตั้ง การบริหารงานและการจัดการภายในองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม กลยุทธ์การวางแผน
ผลิตภัณฑ์การบริการ รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวและการด าเนินธุรกิจโรงแรม การค านวณต้นทุนก าไรทาง
ธุรกิจ การบริหาร การด าเนินการ และการบริการทั่วไปในธุรกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 Analyze and evaluate current affairs, concepts and models in managing tourism and hotel 
businesses; establishment, administration and management of tourism hotel organizations, 
product strategy formulation, forms of tourism and hotel businesses, profit and loss calculation, 
general management, operations and services as well as relationship with other related 
businesses. 

 
784 512 การจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล      3(3-0-6)  
    (Events and Festivals Management) 
  แนวความคิดที่เป็นระบบในการจัดการอีเวนต์และงานเทศกาล การวางแผน การพัฒนา การจัดการ และ

การด าเนินงานงานกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมกีฬา และงาน
เทศกาล ศึกษาหัวข้อเฉพาะด้านงานกิจกรรม การประมูลโครงการ การหาเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์
ภาครัฐและเอกชน การเจรจาต่อรอง และการจัดการทีมงาน 

 A systematic approach to events and festivals management, planning, development, 
management and implementation of entertainment events, cultural events, corporate events, 
sport events and festivals, specific topics on event, bid preparation, public and corporate 
sponsorship, negotiations, and staff management.  
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784 513 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   3(3-0-6)  
    (Human Resource Management for Tourism and Hospitality Industry) 

การตรวจสอบวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่มีประสิทธิผลใน
สภาวะความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจที่องค์การต้องเผชิญ แนวคิดการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เริ่มตั้งแต่การออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผน การรับสมัคร การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
และพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ การประเมินผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ และการสร้างระบบการ
ประเมินที่มีประสิทธิผล  

Examining human resources management method in tourism and hospitality industry 
effectively in change of environment in legal, social and economic faced by organization; 
concepts of human resource management start from job design and analysis, planning, 
recruitment, selection, orientation, training and development, motivation, performance 
appraisal, compensation and benefits and creating effective evaluation system.  

 
784 514 การตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6)     
  (Strategic Marketing for Tourism and Hospitality Industry) 

เทคนิคการตลาดสมัยใหม่และแนวคิดส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงปัจจัยมนุษย์ ความ
ต้องการของผู้บริโภค และการวางแผน แนวคิดของกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลในการเผชิญความท้าทายใน
การขายผลิตภัณฑ์ทางการบริการ ทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิพลตอ่ทิศทางกลยุทธ์ขององค์การใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

Modern marketing techniques and concepts for tourism and hospitality industry, 
including human factors, consumer demand, and planning; concepts of effective marketing 
strategies to address the challenges of selling service as a product; trends in the macro 
environments that influence the strategic directions of organization in the tourism and hospitality 
industry.  

 
784 515 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  3(3-0-6)  
    (Research Methodology and Statistics for Tourism and Hospitality Industry) 

การท าวิจัยหัวข้อที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดเตรียมวิธีการท าวิจัย การออกแบบงานวิจัย 
การเก็บข้อมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งค าถามการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ การน าเสนอและการเขียนรายงานการวิจัย ตลอดจนการประยุกต์ผลของงานวิจัยในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

Research on a topic related to hospitality industry; general research methods; research 
design, data collection, research statistics; data analysis; formulation of good research questions, 
analyze both qualitative and quantitative data; presentations and writing research reports, 
including the application of research results to the development of hospitality industry.

 

 



มคอ. 2   
 

142 

784 516 สัมมนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ     3(3-0-6)  
    (Seminar in Tourism and Hospitality Industry) 

การอภิปราย การน าเสนอหัวข้อ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
บริการ โดยใช้กรณีศึกษา การจัดสัมมนา การวิจัย หรือการศึกษาดูงานเป็นแนวทางการศึกษา 
    Discussions and presentation of current interesting issues related to hospitality 
industry based on case studies, seminars, research findings and educational trips. 

 
784 521 เศรษฐศาสตร์ส าหรับการจัดการการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

(Economics for Tourism Management) 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับ อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์การผลิต และการ

ก าหนดราคา ปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินการคลัง แบบจ าลองอุปสงค์ อุปทานทั้ง
ระดับมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยน ดุลการช าระเงิน การค้าระหว่าง
ประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวรวมถึงการพยากรณ์ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว 

 Tourism economics theories relating to demand-supply theory and analysis; production and 
pricing; production factors; national gross income; financial policies; demand-supply models the 
both macroeconomics and microeconomics relating to tourism ; exchange rates; balance of 
payment; international trades; economic policies effecting the hospitality and tourism industry 
including prediction relating to conducting in tourism business. 

 
784 522 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 

(Strategic Management for Tourism Business) 
ทฤษฎีและแนวทางในการปฏิบัติการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การวางจุดยืน ในการ

แข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยว การก าหนดทิศทางของกิจการ การก าหนดกลยุทธ์ใน
ระดับองค์การ ระดับธุรกิจ และระดับปฏิบัติการทางธุรกิจ การน ากลยุทธ์ไปใช้และการประเมินและการติดตาม
ผลการใช้กลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ 

Theories and approaches in strategic planning in tourism industry; competitive positioning; 
environmental analysis in tourism industry; business trends; setting strategies in each step 
of management; strategic implementation, evaluation and follow up , case study based learning 
process.  
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784 523 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
(Planning for Sustainable Tourism Development) 

ทฤษฎี การวางแผน และหลักการในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว และแหล่งและสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว รูปแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก
ด้านการท่องเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยวระดับชุมชนและระดับภูมิภาค การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติและแหล่งทอ่งเที่ยวทีม่นษุย์สร้างขึ้น การวางแผนทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ว การส ารวจ การพัฒนา 
การประเมินแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ และแนวทางการอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมสลาย 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เก่ียวข้อง บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบอย่างยั่งยืน  

Planning theories and concepts for the planning and development of tourism, tourist 
attractions, infrastructure and superstructure for tourism development; patterns and 
facilities for local and regional tourism; development of nature-based and man-made tourist 
sites; tourism resources planning; surveying, developing and evaluating tourist attractions; 
measures to prevent the disintegration of tourism resources, sustainable tourism in tourism 
and related businesses, roles of the public and private sectors in sustainable tourism 
development. 

 
784 524 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว      3(3-0-6) 

(Tourism Logistics Management)  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ทางด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว การบริหารงานและการด าเนินงานการจัดการด้านโลจิสติกส์ การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์มวลชนขนาดใหญ่ในรูปแบบของห่วงโซ่อุปทาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนส่งทางด้าน
การท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ การจัดระบบโลจิสติกส์เพื่อ
การท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในแต่ละตลาดเป้าหมาย แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์
เพื่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 

Concepts and theories in developing logistical infrastructure and facilities for tourism; 
logistical management and operations; system development of mass logistics for supply chain; 
relationship between the tourism transportation business providers and land, sea and air tourism 
routes; setting the right logistics systems for each target tourism market; development trends in logistics 
business; tourism logistics management by artificial intelligence and big data management for 
tourism logistics industry, solving logistical management problems for tourism. 
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784 525 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
(Innovation and Entrepreneurship in Tourism Business)  

  ความหมาย ค าจ ากัดความ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดและ
กระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และขั้นตอนในการเร่ิมต้นประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การส่งเสริมและการสนับสนุนทางธุรกิจ การด าเนินงานและการพัฒนาการลงทุน ปัจจัยส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด าเนินการธุรกิจการ
ท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ช่องทางและกระบวนการให้บริการ การพัฒนาการระบบการท่องเที่ยวทางเลือกที่น าไปสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

   Meaning; definition and characteristics of an entrepreneur; development of entrepreneurship 
concepts in tourism business; processes and procedures for entering tourism business; 
promoting cooperation within the business; operations and investment development; factors of 
professional entrepreneurs in the tourism business; using innovations for managing and operating in tourism 
business, creating innovations and using creativity in developing products and services; tourism 
business management by artificial intelligence and big data management for tourism business, 
creating channels and service processes, the process of development of alternative tourism for a 
successful entrepreneur in the tourism business and creating business opportunities. 

 
784 526 กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 

(Laws and Social Responsibility for Tourism Business)  
  กฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

บริการ แนวทางการปฏิบัติตามหลักการทางคุณธรรมและค่านิยมที่ค านึงถึงสิ่งที่ถูกต้อง ข้อผูกพันที่เกิดผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกฎระเบียบและมาตรการบทลงโทษในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
ส าหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ 

   Laws, morals, ethics and social responsibility in relation to tourism and hospitality 
industry; practice guidelines of moral and value priciple considering to correct things, 
commiments effecting the both positive and negative to stakeholders in tourism; concepts of 
business operations with corporate social responsibility (CSR) including laws rules and 
regulations for enforcement and international laws for entrepreneurship in tourism industry, case study 
based.  
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784 527 การจัดการคุณภาพธุรกิจการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
(Quality Management in Tourism Business) 

  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพของธุรกิจท่องเที่ยวในอุตสาหกรรม กลยุทธ์การจัดการเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน การรักษามาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยการน าเครื่องมือที่ใช้ประเมินมาตรฐานคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียทางการท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

    Quality management concepts of tourism business in the industry; management 
strategies for increasing competitiveness and competency; maintaining service standards and 
quality developing in order to be consistent with the potential stakeholders of current and 
future. 

 

784 528 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
(Contemporary Issues in Tourism Management) 

  ประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มร่วมสมัย
เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานการท่องเที่ยว การจัดการความเสี่ยงในการบริหารการท่องเที่ยว การลงทุนโครงการ
ทางการท่องเที่ยว การพัฒนาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการพัฒนา
และการเพิ่มความต้องการทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ในประสบการณ์จริง     

     Challenging contemporary issues for tourism industry development in the 21st century, 
contemporary trends on issues of tourism supply and demand, tourism risk management, tourism 
project investment, tourism industry developments, trends in tourism and hospitality industry, other 
related industries, the changing nature of tourism industry influencing development and the increase of 
demand, application to the real world experiences. 

 
784 531    การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท    3(3-0-6) 
     (Hotel & Resort Planning and Development) 

  กระบวนการออกแบบ การวางแผน และการพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ท ประเมินศึกษาประเด็นส าคัญ
ในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ประเภทและรูปแบบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท แยกแยะปัญหาเบื้องต้นและ
ความท้าทายในกระบวนการวางแผน และพัฒนาโรงแรม การวิเคราะห์วางแผนพื้นที่โครงการและแผน
แม่บท ออกแบบห้องพัก ห้องชุด และพื้นที่สาธารณะของโรงแรม ระบบปฏิบัติงานและเทคนิค วางแผนการ
พัฒนาโรงแรมและรีสอร์ท พิจารณาทิศทางและแนวโน้มพัฒนาการรูปแบบโรงแรมและรีสอร์ทในอนาคต 

   Designing, planning and development process of hotels and resorts; examines the key 
relevant issues in hotels and resorts; various types of business formats in the hotel and resort 
industries; identify the principal problems and challenges during planning and development 
processes; analyzing project site and master planning; guest room and suite design, public area 
design, technical and special systems; hotel and resort development planning; examine the latest 
hotel and resort trends and future development.  
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784 532    นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
     (Innovation and Entrepreneurship in Hotel Business) 

  แนวคิด หลักการ กลยุทธ์และรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ยุคใหม่ การจัดการธุรกิจโรงแรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจโรงแรม การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม การเริ่มต้นกิจการธุรกิจโรงแรม การขยายกิจการ การซื้อและการรวม
กิจการธุรกิจโรงแรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจโรงแรม การวางแผนธุรกิจส าหรับการออกแบบ 
การก่อสร้าง การด าเนินงาน การวิเคราะห์การเงิน การประเมินศักยภาพทางการตลาด และประมาณการ
รายได้และแนวโน้มธุรกิจโรงแรม  

   Concepts, principles, strategies and models of innovation and entrepreneurship in new 
hotel business era, hotel business management by artificial intelligence and big data 
management for hotel business, analysis of factors affecting the hotel the business, hotel 
business start up and businesses expansion, acquisition and merger, developing new 
products and business models in hotel business, business planning for design, construction, 
operations, and financial analysis, assessing market potential and revenue budgeting in hotel 
business. 

 
784 533 การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรมธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  (Managing Cultural Diversity in Hotel Business)  
  แนวคิด นโยบาย และการปฏิบัติที่บุคลากรในอาชีพโรงแรมต้องประสบในที่ท างานกับสิ่งแวดล้อม   ระดับโลก 

การปฏิสัมพันธ์ในที่ท างานที่มีประสิทธิผลที่ดีเมื่อบุคลากรให้ความส าคัญกับมุมมองระดับโลก  ยอมรับและเข้า
ใจความแตกต่างของมนุษย์ การจัดการแรงงานที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ชนชาติ วัฒนธรรม ศาสนา 
เพศ ภาษา อายุ ความสามารถ และความแตกต่างเฉพาะบุคคล 

  Concepts, policies, and practices facing professionals in hotel industry in the global 
workplace; effective workplace interactions when personnel hold a global perspective that 
incorporates an appreciation and understanding of human diversity. Effective workforce 
management for personnel with diversity in nationality, ethnicity, culture, religion, gender, 
language, age, abilities, and unique personal characteristics.   
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784 534 การจัดการเชิงกลยุทธ์และข้อได้เปรียบการแข่งขันธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
   (Strategic Management and Competitive Advantage in Hotel Business) 
  แนวคิด เครื่องมือ และหลักการการวางกลยุทธ์และการวิเคราะห์การแข่งขัน การตัดสินใจในการ

บริหารและการลงมือปฏิบัติ ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานและการอยู่รอดของกิจการ มุ่งเน้นศึกษาข้อมูล การ
วิเคราะห์และกระบวนการในองค์การ ทักษะและการวินิจฉัยธุรกิจของผู้บริหารในการใช้กลยุทธ์ที่
หลากหลาย การวางจุดยืนทางธุรกิจ การก าหนดขอบเขตบริษัท และการสร้างผลก าไรสูงสุดในระยะยาว
เมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมโรงแรม 
  Concepts, tools, and principles of strategy formulation and competitive analysis; 
managerial decisions and actions affecting the performance and survival of business enterprises, 
focusing on the information, analyses, organizational processes, and skills and business 
judgment of managers to devise strategies, business positioning, defining firm boundaries and 
maximize long-term profits in the face of uncertainty and competition in hotel industry. 
 

784 535 การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศระดับโลก    3(3-0-6) 
  (Global Management for International Chain Hotels) 

ข้อมูลพื้นฐานองค์ประกอบ และลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรมในระดับนานาชาติ ตรวจสอบปัจจัย
แวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่จะช่วยให้สามารถบริหารและด าเนินการธุรกิจ
โรงแรมให้เติบโตในระดับโลก หัวข้อที่มุ่งเน้นศึกษาได้แก่การจัดการด้านวัฒนธรรม    กลยุทธ์การจัดการ
ระหว่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ  
  An Introduction to the dimensions and nature of hotel industry at an international level; 
examine social, cultural, economic, and political environments that allow and enable such 
management and operations to grow globally, with special focuses on the cultural dimensions 
of management, international management strategies, international marketing, and 
international human resource management. 
 

784 536 การสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรม    3(3-0-6) 
  (Strategic Branding for Hotel Business) 

  กลยุทธ์และเทคนิคการสร้างแบรนด์โรงแรมและสินค้าต้อนรับและบริการอ่ืน ๆ การวางแผน การ
ปฎิบัติการ และการประเมินกลยุทธ์ที่ใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์แบรนด์ ลักษณะความแตกต่าง และตลาด
เป้าหมาย การตรวจสอบการวางต าแหน่งแบรนด์ คุณค่าแบรนด์ ภาพลักษณ์แบรนด์ คุณค่าและความ
คาดหวังของลูกค้า โครงสร้างแบรนด์ การขยายแบรนด์ และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ระดับโลกของธุรกิจ
โรงแรมและบริการ 

     Branding strategies and techniques for hotel and hospitality products; planning, 
execution, and evaluation of strategies used for defined brand vision, areas of differentiation, and 
targeted markets, examine brand positioning, brand equity, brand images, customer 
expectations and value, brand structure, brand extensions, and global branding strategies for 
hotel and hospitality business. 
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784 537 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6)   

(Ethics and Social Responsibility in Hotel Business) 
  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมโรงแรม รวมถึงการปกป้องดูแล

สิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยและสุขภาพในสาขาวิชาชีพ ความรับผิดใน
ผลิตภัณฑ์ ความเท่าเทียมกันของโอกาส และศีลธรรมอันดีของระบบทุนนิยม 

   Ethics and social responsibilities in various issues in hotel industry, including environmental 
protection, privacy, individual rights, occupational safety and health, product liability, 
equality of opportunity, and the morality of capitalism. 

 
784 538 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการโรงแรม     3(3-0-6) 

(Contemporary Issues in Hotel Management) 
  ประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มร่วมสมัยเกี่ยวกับ

อุปสงค์อุปทานโรงแรมและที่พัก การจัดการความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจโรงแรม การลงทุนธุรกิจโรงแรม การ
พัฒนาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เดินทางและที่พัก แนวโน้มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักที่มีผลต่อการพัฒนาและการเพิ่มความต้องการ การ
ประยุกต์ใช้ในประสบการณ์จริง     

     Challenging contemporary issues for the development of hotel industry in the 21st century, 
contemporary trends on hotel and accommodation supply and demand, hotel risk management, hotel 
investment, accommodation, travel and tourism developments, trends in tourism and hospitality 
industry, changing nature of hotel and accommodation industry influencing development and the 
increase of demand, application to the real world experiences. 
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784 541 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อรางวัล การสัมมนา และนิทรรศการ 3(3-0-6) 
   (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) Management) 
   การจัดการธุรกิจไมซ์และกิจกรรมต่าง ๆ การวางแผนการตลาดไมซ์และกิจกรรม การด าเนินงานและการ

ประเมินผล องค์ประกอบและการด าเนินงานของการจัดงานกิจกรรมอีเวนต์ การบริหารโครงการ ประเภท
ของการประชุมและกิจกรรม ลักษณะส าคัญของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ กลยุทธ์การตลาด
อุตสาหกรรมไมซ์ ขอบเขตและหน้าที่ของการประชุม การตลาดและกลยุทธ์การขายเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มี
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เทคนิคในการเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละเป้าหมาย ปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการวางแผนและการด าเนินการของงานกิจกรรม
ทางสังคมและงานพิเศษอ่ืน ๆ 

   Managing MICE and events; MICE and events market planning, operations and 
evaluation; elements of events, event operations and project management, types of 
meetings and events; key aspects of trade show and exhibitions industry; marketing 
strategies for MICE industry, scope and functions of convention; marketing and sales 
strategies for attracting segments with specific needs; techniques for meeting segment 
requirements; cultural, social, economic, and other factors affecting planning and execution of 
special other social events.   

 
784 542 การศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงการอีเวนต์    3(3-0-6) 
  (Events Feasibility Studies and Project Development) 
  ศึกษาความเป็นไปได้ วิธีการสร้างและพัฒนาโครงการอีเวนต์ วิธีการสร้างพอร์ทการจัดงานอีเวนต์ ของ

หน่วยงานราชการและเอกชนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า การศึกษาความต้องการ การวางแผนและการสร้าง
รูปแบบงาน การประมาณงาน การจัดการ และการวิเคราะห์ต้นทุน/ผลตอบแทน และการสร้างกลยุทธ์การ
จัดอีเวนต์ การเติบโตของอุตสาหกรรมอีเวนต์ทั่วโลกในปัจจุบัน  

   Feasibility study on event project creation and development, government’s and 
companie’s event portfolio creation to maximize their investment, the study of demand, event 
planning and events creating models, events estimating models, management and cost/benefit 
analysis and event strategies, the latest in the growing event industry around the world. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   
 

150 

784 543 การจัดการระดมทุนและการจัดท างบประมาณอีเวนต์   3(3-0-6) 
              (Fundraising Management and Event Budgeting)  
  ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผน และการด าเนินการการระดมทุน ประวัติและวิวัฒนาการของการ

หาสปอนเซอร์ ประโยชน์ทางการตลาด การด าเนินการ และการประเมินผลการจัดหาสปอนเซอร์อย่างมี
ประสิทธิภาพ การพิจารณาหาแหล่งเงินทุนและการจัดงบประมาณส าหรับอีเวนต์ต่าง ๆ การหาเงินสนับสนุน
จากหน่วยงานของรัฐ การระดมทุนจากมวลชนและการจัดท าสินค้าเพื่อหาทุน การใช้สื่อสังคม การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในการจัดการสปอนเซอร ์

   Key issues in fundraising policy, planning and implementation, history and evolution of 
sponsorship; its benefit for marketing, its operation, how it can be used efficiently, the benefits 
it can bring to an event; how its results can be measured, considering other funding 
sources and budgeting for events including government grants, crowd source funding and 
merchandising, the uses of social media, e-marketing and technology in sponsorship. 

 
784 544 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส าหรับอีเวนต์    3(3-0-6) 

(Integrated Marketing Communications for Events)  
  ทฤษฎี แนวคิด ทักษะด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่จ าเป็นในการด าเนินอีเวนต์ให้ประสบ

ความส าเร็จ การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่เกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมการจัด อีเวนต์ กลยุทธ์
การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการตลาดอินเทอร์เน็ต    ที่ใช้ในการส่งเสริมงาน
กิจกรรมอีเวนต์ การบูรณาการกรณีศึกษาต่างประเทศจากงานกิจกรรมอีเวนต์ขนาดเล็ก จนถึงงานกิจกรรมอี
เวนต์ขนาดใหญ่ที่สามารถประยุกต์ทฤษฏีมาเป็นแนวทางการปฏิบัติ 

   Theories, concepts and skills in integrated marketing communications required to operate event 
successfully, advertising and public relations specifically relevant to the events industry; marketing 
strategy, consumer behavior, advertising, public relations and internet marketing to promote events. 
Integrate International case studies from small-scale events to mega-events, applying theories into 
practice. 
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784 545 นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์    3(3-0-6) 
(Innovation and Entrepreneurship in Event Business) 

   ความหมาย ค าจ ากัดความ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ตลอดจนการพัฒนาแนวคิดและ
กระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์ และขั้นตอนในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอีเวนต์  การ
ส่งเสริมและการสนับสนุนทางธุรกิจ การด าเนินงานและการพัฒนาการลงทุน ปัจจัยส าหรับการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจอีเวนต์อย่างมืออาชีพ การน านวัตกรรมมาใช้ในการจัดการและด าเนินการธุรกิจอีเวนต์ 
การสร้างนวัตกรรมและการใช้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางอีเวนต์ การ
จัดการธุรกิจอีเวนต์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ        อีเวนต์ ช่องทางและ
กระบวนการให้บริการที่น าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการอีเวนต์ที่ประสบความส าเร็จ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

   Meanings, definition and characteristics of an entrepreneur; development of entrepreneurship 
concepts in event business; processes and procedures for entering event business; 
promoting cooperation within the business; operations and investment development;  factors 
of professional entrepreneurs in the event business; using innovations for managing and 
conducting in event business, creating innovations and using creativity in developing products 
and services; event business management by artificial intelligence and big data management 
for event business, creating channels and service processes for becoming a successful 
entrepreneur in the event business and creating business opportunities. 

 
784 546  การออกแบบ การจัดการและด าเนินอีเวนต์     3(3-0-6) 
  (Events Design, Management and Operations) 

  การวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การประสานงาน การท าการตลาด การจัดอีเวนต์ทางธุรกิจ งาน
สังคม งานเปิดบริษัท งานเปิดตัวสินค้าใหม่ งานแถลงข่าว งานครบรอบบริษัท งานกิจกรรมทางการตลาด การ
ประเมินผลการจัดอีเวนต์ การบริหารและการด าเนินอีเวนต์ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 

     A systematic approach to the planning, design, developing, coordinating, marketing, staging 
of corporate events, corporate grand opening, new product launch, press conference, corporate 
anniversary, marketing events, evaluation of coporate events management, management and 
implementation of the events from beginning to the end of project. 

 
784 547 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจอีเวนต์    3(3-0-6) 
  (Ethics and Social Responsibility in Event Business)  
  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอีเวนต์ รวมถึงการปกป้องดูแล

สิ่งแวดล้อม ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยและสุขภาพในสาขาวิชาชีพ ความ     เท่าเทียมกัน
ของโอกาส และศีลธรรมอันดีของระบบทุนนิยม 

   Ethics and social responsibility in various issues in events industry including environmental 
protection, privacy, individual rights, occupational safety and health, product liability, 
equality of opportunity, and the morality of capitalism. 



มคอ. 2   
 

152 

784 548 ประเด็นร่วมสมัยการจัดการอีเวนต์      3(3-0-6) 
(Contemporary Issues in Event Management) 

  ประเด็นร่วมสมัยที่ท้าทายการพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดอีเวนต์ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มร่วมสมัย
เกี่ยวกับอุปสงค์อุปทานการจัดอีเวนต์ การจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานอีเวนต์ การลงทุนโครงการอีเวนต์ 
การพัฒนาการอุตสาหกรรมอีเวนต์ แนวโน้มอุตสาหกรรมอีเวนต์ การท่องเที่ยวและบริการ การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของอุตสาหกรรมอีเวนต์ที่มีผลต่อการพัฒนาและการเพิ่มความต้องการ การ
ประยุกต์ใช้ในประสบการณ์จริง     

     Contemporary issues challenging events industry development in the 21st century, 
contemporary trends on issues of events supply and demand, events risk management, events 
project investment, events developments, trends in events, tourism and hospitality industry, the 
changing nature of events industry influencing development and the increase of demand, 
application to the real world experiences. 

 
784 591    วิทยานิพนธ์        มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต 
     (Thesis) 
     การสร้างแนวคิดเชิงบูรณาการ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบในหัวข้อทางด้านการจัดการโรงแรม

หรืออีเวนต์ 
  To create the integrated concepts, through the systematic research processes on a 

topic of hotel or event management. 
 
784 592   การค้นคว้าอิสระ      มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต 
     (Independent Study)  
     การศึกษา การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ

อภิปรายในหัวข้อด้านการจัดการโรงแรมหรืออีเวนต์ 
     A study, data collection, analysis and synthesis, report writing, presentations and discussions on 

topic of hotel or event management. 
 

 
 
 

 


